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Vážení spoluobčané,
skončil duben se svým nestabilním počasím, střídá ho 

krásný jarní měsíc květen. Klimatické změny, které trápí 

celou planetu, pociťujeme stále výrazněji i u nás: sucho 

a s ním spojené ubývání spodních vod, časté prudké poryvy 

větrů, teplotní výkyvy. Mluví se o nutnosti zadržování 

dešťové vody, které mnozí řeší pomocí instalace retenčních 

nádrží nebo alespoň zachytáváním dešťovky do barelů. 

Planeta Země bojuje především se svými obyvateli, v  boji 

na mnoha místech prohrává. Proto jsem ráda, že v  naší 

zemi probíhají takové akce, jako Ukliďme Česko, Den 

Země a Voda z  kohoutku, nebo život. V  dubnu se do nich 

zapojily i   Hustopeče. Poděkování patří všem, kdo si našli 

čas a trošičku naší přírodě ulevili.

V  letošním roce oslavujeme sto let od vzniku českého 

gymnázia v  Hustopečích. V průběhu celého roku jsou 

připravovány akce, které tuto významnou událost 

připomínají. V  dubnu to byla výstava výtvarných prací 

žáků hustopečských škol nebo přednáška profesora Trapla (hustopečského rodáka, významného historika 

působícího v Olomouci) o historii vzniku této vzdělávací instituce.

Proběhly všechny tradiční dubnové akce, vinařská O Hustopečskou pečeť nebo pálení čarodějnic. Z  nových 

bych vyzvedla úspěšný Den kávy, který se konal v budově  Kina. Místní ochotníci pro velký zájem opakovali 

a v  Kině budou dále reprízovat hru Rozbité demižóny podle komedie hustopečské spisovatelky Markéty 

Harasimové. Gratuluji a děkuji za reprezentaci města.

Z investičních akcí pokračuje budování chodníků a cyklostezky, která by měla být dokončena do konce měsíce 

června. Do prázdnin by měla být hotová i stavba Pavučiny, následně se bude vybavovat interiér, upravovat celý 

areál a postupně stěhovat vše potřebné z provizoria. V ulici Žižkova bude brzy ukončena hrubá stavba prvního 

bytového domu (pro seniory 65 let a starší) a bude se připravovat staveniště tak, aby mohla být o prázdninách 

zahájena stavba druhého domu (pro matky s dětmi v bytové nouzi).

Vážení přátelé,
v  květnu se uskuteční například závody horských kol Kolo pro život, celorepubliková akce Noc kostelů 

nebo mezinárodní turnaj přípravek mladých fotbalistů U9 na stadionu. Naše město rovněž navštíví 

pojízdná laboratoř – kamion plný moderních, inovačních přístrojů, např. tiskárny 3D, jejíž činnost zaštiťuje 

Jihomoravské inovační centrum a Jihomoravský kraj. Během celého týdne ji budou navštěvovat studenti a žáci 

a v  podvečerních hodinách a ve středu 8. května po celý den budou mladí vědci k  dispozici široké veřejnosti. 

Využijte možnosti seznámit se s nejnovějšími technologiemi dnešní doby.

Jedenáctiletý volební maraton bude pokračovat v  pátek a v  sobotu 24. a 25. května volbami do Evropského 

parlamentu. Nově se bude volit v budově Kina namísto Gymnázia. 

Přeji vám krásné a příjemné jaro.

Hana Potměšilová,

starostka

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

Měsíčník Hustopečské listy 

Periodický tisk územního

samosprávného celku.

Vydává město Hustopeče,

Dukelské nám. 2/2, 693 17, IČ: 00283193

Redakční rada: 

Vedoucí vydání: Jana Hrádková 

Redaktorka: Veronika Kamenská

Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby 

krátit příspěvky. Nevyžádané rukopisy 

a obrazový materiál redakce nevrací. 

Grafi ka: Barbora Kosinová

Titulní foto: Petr Fridrich

Zaregistrováno MK ČR E 11775 

Vydáno: 7. 5. 2019

Distribuce: do 10. 5. 2019

Uzávěrka příštího čísla: 20. 5. 2019

Kritické články do: 13. 5. 2019

Příští číslo vychází: 6. 6. 2019

Náklad: 2.770 ks

Tisk:

Tiskárna CCB, spol. s r.o.,

Okružní 19, 638 00 Brno

tel.: +420 604 210 059 

Místo vydání: Hustopeče

Podávání novinových zásilek povoleno českou 

poštou s.p. Odštěpný závod Jižní Morava, 

ředitelství v Brně, č.j. P/2 - 1936/95 ze 

dne 16. 5. 1995.

Kontakt na redakci HL a Htv:

Dukelské nám. 2/15, Hustopeče 693 01

Inzerce:  530 351 412

 inzerce@hustopece.cz  

Redakce:  530 351 417

 724 307 630

 listy@hustopece.cz 

Studio Htv:  530 351 416

 htv@hustopece.cz

www.hustopece.cz/aktualne

Dotazy k distribuci:

Jiří Čado, tel.: 603 206 017



HUSTOPEČSKÉ LISTY    5 | 19STR 2

Z jednání rady

Z MĚSTA

V  úterý 2. dubna radní jednali na své 

11. schůzi. Řešili nejvýhodnější způsob vypsá-

ní zakázky na výukové pomůcky do základ-

ní školy Komenského, zajištění objektu, do 

kterého se přesune městská policie, a jedním 

z bodů byla také ekonomika organizací zříze-

ných městem.

Základní škola Komenského získá nové 
výukové pomůcky 

Čilý stavební ruch panuje na ZŠ Komenské-

ho již od druhé poloviny loňského roku. Souvisí 

s budováním výtahů a odborných učeben nad 

dílnami a spojovacím krčkem. Penězi projekt 

podpořila Evropská unie, kromě stavebních 

úprav zahrnuje také vybavení školy pomůcka-

mi. Radní aktuálně schválili výběrové řízení, 

které umožňuje dodávky podle jednotlivých 

okruhů spolu souvisejících výukových pomů-

cek. Oblastí je celkem pět a zahrnují lidské tělo, 

botaniku a orgány, zoologii, knihy a poslední 

částí je dílenské vybavení. Původní zadávací 

dokumentace počítala pouze s  jedním gene-

rálním dodavatelem. Zřejmě kvůli širokému 

rozsahu opakovaně nepřišla žádná nabídka. 

Městská policie změní svoje sídlo
Zaměstnanci organizační složky města se 

přesunou na adresu Dobrovského 2. Nejdříve 

je ale nutné vybudovat odpovídající zabezpe-

čení s  ohledem na držení zbraní, uchovávání 

důležitých spisů a umístění monitorů. Vede-

ní města schválilo na své schůzi objednávku 

na zvýšení zajištění budovy a rozvodů interne-

tu.

Hospodaření všech organizací zřízených 
městem skončilo loni s kladným výsledkem

Účetní závěrky a konečné účty radní na 

svém prvním dubnovém zasedání schválili.

-hrad-

 Článek byl zveřejněn na webu města 4. 4. 2019.

V  úterý 16. dubna jednali radní na své 

12. schůzi. Mezi hlavní témata zasedání patřilo 

potvrzení smlouvy se zhotovitelem sociálního 

bydlení pro rodiče s dětmi v nouzi, vyhodnoce-

ní provozu školního autobusu nebo schválení 

minimální sítě sociálních služeb na Hustopeč-

sku.

Radní vybrali stavební fi rmu, která 
vybuduje druhý podporovaný bytový dům 
v ulici Žižkova  

Do výběrového řízení se přihlásili celkem 

tři uchazeči a s  nejnižší cenou zvítězila fi rma 

Stavimal, s.r.o. Začátek realizace je naplá-

novaný na červen letošního roku, hotovo by 

mělo být v srpnu 2020. Dům poslouží rodinám 

s malými dětmi, které se ocitnou v těžké život-

ní situaci.  Se zaplacením projektu pomůže 

dotace z IROP (Integrovaný regionální operač-

ní program). Z  ní je spolufi nancována i první 

etapa výstavby sousedního bytového domu 

pro seniory nad 65 let nebo osoby, které jsou 

závislé na něčí pomoci. Ten má být dokončen 

už letos na podzim.

Minimální síť sociálních služeb na 
Hustopečsku umožní čerpání peněz od 
Jihomoravského kraje 

Radní schválili Finanční deklaraci sítě sociál-

ních služeb pro obec s  rozšířenou působností 

Hustopeče, která rozděluje služby dle potřeb-

nosti v  regionu. Přidělené priority je zařazují 

do krajské sítě služeb a umožní čerpání dotací 

vyplácených Jihomoravským krajem.

Předprodej vstupenek na říjnové Burčákové 
slavnosti odstartuje 2. května a bude se řídit 
novým ceníkem 

Nejvýhodněji, za 150 korun na oba dva 

dny, je vstupenky možné koupit do 30. června 

přímo v  TIC v  Hustopečích nebo přes webové 

stránky www.kinohustopece.cz. Druhá vlna 

předprodeje nabídne lístky za 200 korun na 

celé Slavnosti a potrvá až do 4. října. Na místě 

za vstupné zaplatíte v pátek 150 korun, v sobo-

tu 250 korun a cena za dva dny bude 300 korun. 

Děti do 15 let půjdou zdarma, pro studenty 

a seniory platí po celou dobu cena 150 korun. 

Kamery na náměstí pomohly odhalit 
vandala, který poškodil informační tabuli 
s malovanou mapou

 Incident se stal v nočních hodinách a díky 

záznamům městského kamerového systému 

a rychlému zásahu policie byl pachatel zjištěn. 

K činu se doznal a uhradí vzniklou škodu.

Školní autobus sveze denně okolo 
63 cestujících

Autobus využívají zejména děti cestou do 

školy a senioři k přesunu blíž do centra města, 

kde se nachází ambulance lékařů a další insti-

tuce. Kladné ohlasy přicházejí zejména od 

obyvatel dynamicky se rozvíjejících okrajových 

částí města. Na bezpečnost přepravovaných 

osob dohlíží každý den v  autobuse přítomný 

strážník nebo zaměstnanec městské policie.

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 17. 4. 2019.
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Městská policie se přestěhuje na adresu Dobrovkého 2.

VOLBY
do Evropského parlamentu

24. 5. 2019   14.00 - 22.00

25. 5. 2019   8.00 - 14.00

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu pro 5 volebních okrsků 

v Hustopečích je:

Pro volební okrsek číslo 1
Místnost pro hlasování: Základní škola 

Hustopeče, Komenského 776/2

Pro volební okrsek číslo 2
Místnost pro hlasování: Centrum celoživot-

ního vzdělávání (KNIHOVNA),

Nádražní 182/20

Pro volební okrsek číslo 3
Místnost pro hlasování: Víceúčelové kultur-

ní centrum (KINO), Dukelské nám. 42/15

Pro volební okrsek číslo 4
Místnost pro hlasování: Městský úřad Hus-

topeče (RADNICE), Dukelské nám. 2/2

Pro volební okrsek číslo 5
Místnost pro hlasování: Dům – Penzion pro 

důchodce Hustopeče, Žižkova 960/1
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V ulici Žižkova se začne stavět druhý bytový dům.
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Zastupitelé se ve čtvrtek 11. dubna sešli na 

svém IV. zasedání.

Schůzi zahájil místostarosta města
Zahájení a řízení schůze se ujal místosta-

rosta Bořivoj Švásta, protože starostka města 

Hana Potměšilová se ze zdravotních důvodů 

nemohla zasedání účastnit. V úvodu infor-

moval o tom, co důležitého se ve městě událo 

od posledního zasedání. Zmínil úspěchy 

hustopečských sportovců v anketě o nejlep-

šího sportovce okresu Břeclav, rekordní Slav-

nosti mandloní a vína nebo zahájení provozu 

zrekonstruovaného Kina. „V březnu se začala 

stavět nová cyklostezka, hotovo by mělo být do 

června, pokud nenastanou problémy s přelož-

kou kabelů společnosti Cetin,“ dodal Švásta. 

Pozemky pro rozšíření ČOV získá město 
směnou

Pro budoucí rozšíření stávající ČOV 

potřebuje město sousední pozemek, patřící 

společnosti Lesy ČR. Výměnou za něj nabídne 

pozemky, které za účelem této směny nedávno 

získalo od obce Kurdějov.

Město také získá pozemky pod parkovištěm 

nedávno vybudovaném v blízkosti nádraží 

směnou za pozemky ve stejné lokalitě, o které 

má zájem Správa železniční dopravní cesty.

Na hřišti bude nové osvětlení a závlahy 
trávníku

Fotbalový klub má od jiných subjektů přislí-

benou dotaci na osvětlení hřiště a závlahu tráv-

níku. Zastupitelé se rozhodli toto zhodnocení 

městského majetku podpořit a chybějící fi nan-

ce poskytnout z rozpočtu města. Místostarosta 

zároveň informoval o záměru podat žádost 

o dotaci na rekonstrukci stadionu, spoluúčast 

města by měla být asi 40 procent.

Připravuje se rekonstrukce bývalé střelnice
Město podá žádost o dotaci na regeneraci 

objektu Střelnice v ulici Na Hradbách. Stav-

ba v minulosti sloužila také jako sýpka nebo 

hasičská stanice. Osud nejstarší budovy ve 

městě se řeší již delší dobu, před třemi lety 

zastupitelé zamítli její prodej soukromému 

subjektu. Byla zpracována studie, na zákla-

dě které následovalo vyhotovení projektové 

dokumentace a vyřízení stavebního povolení. 

Objekt se podařilo zařadit na seznam brown-

fi eldů, což bylo podmínkou k podání žádosti.

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku 
a závěrečný účet za rok 2018

Zastupitelstvo města projednalo a schváli-

lo výsledky hospodaření minulého roku a dále 

vzalo na vědomí 1. rozpočtové opatření. Schvá-

lilo rovněž 2. rozpočtové opatření zahrnující 

například navýšení nákladů na rekonstrukci 

Pavučiny o zhruba 400 tisíc a na dokončení 

rekonstrukce kina o 1 400 000 korun. 

Do konce roku zbývá městu necelých 

28 milionů na další investice, počítá se napří-

klad s přístavbou výdejny obědů na ZŠ 

Nádražní nebo projektovou dokumentací 

rekonstrukce Společenského domu. 

Projekt řízení městského úřadu ušetřil přes 
milion korun

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 

ukončení projektu Strategického řízení Měst-

ského úřadu, díky kterému město ušetřilo 

zhruba 1 200 000 korun.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 12. 4. 2019.

Turistické informační centrum už nenajde-

te v historickém domě v horní části Dukelské-

ho náměstí. Přesunulo se na adresu Dukelské 

náměstí 15, do nového Kulturního centra.

Od pátku 12. března už funguje v nových 

světlých moderních prostorách. Šíře služeb, 

které poskytuje, však zůstává zachována.

V rekonstruované budově Kina turistům rádi 

poradí, kam se v Hustopečích podívat, kde se 

mohou ubytovat, najíst nebo napít dobrého 

vína. Nabídnou i informace o zajímavostech 

a dění v okolí. Všechny informace si návštěv-

níci mohou odnést také v tištěné podobě, 

a to i v cizojazyčných verzích letáčků. Mapy 

s cyklostezkami nebo kontakty na půjčov-

ny a opravny kol ocení zejména cyklisté. 

„Nabízíme drobné suvenýry, jsou zaměřené 

zejména na mandle, prodáváme i produkty tří 

místních fi rem,“ uvedla Klára Knápková z TIC. 

V Turistickém informačním centru se dozví-

te o akcích ve městě a okolí, můžete si tu 

koupit vstupenky. „Prodáváme vstupenky 

na místní kulturní akce a jsme prodejním 

místem Ticketstream, Ticketart a Colosseum 

Ticket. Nově prodáváme vstupenky do Kina 

v Hustopečích,“ informovala Jana Unčovská.

Vstupenky do hustopečského Kina se prodá-

vají hodinu před začátkem představení přímo 

v pokladně kina, ale také v TIC v době jeho 

otvíracích hodin. V současné době zde mají 

otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. 

Od začátku června do konce září, v hlavní turi-

stické sezóně, budou k dispozici každý den od 

8 do 18 hodin.

Nová poloha TIC při frekventované cestě 

z nádraží na hlavní náměstí je výhodná nejen 

pro turisty, kteří do města přijedou veřejnou 

dopravou. Usměvavé slečny Vás v moder-

ních prosvětlených prostorách rády uvítají. 

Pokud budete potřebovat, ochotně Vám pora-

dí i na telefonních číslech 530 351 418 nebo 

530 351 419.

-kam-

Článek zveřejněn na webu města 18. 4. 2019.
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Osud nejstarší budovy ve městě se řeší již delší dobu.

Z jednání zastupitelstva

TIC se přestěhovalo na Kino
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Turistické informační centrum najdete na nové adrese.
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V těchto dnech uplynulo 74 let od osvobo-

zení města. Na hřbitově Rudé armády se konal 

pietní akt k uctění památky vojáků, kteří konec 

války zaplatili životem. 

V úterý 16. dubna si významní hosté spolu 

se zástupci vedení města, škol i veřejnosti 

připomněli výročí konce války v Hustope-

čích. Zvuk harmoniky a ruské kozácké písně 

v podání místních gymnazistů přenesly 

přítomné zpět do pozdního jara roku 1945.

Starostka města v úvodu popsala osvobo-

zovací boje i historii vzniku hřbitova Rudé 

armády. Bitva začala po 9. hodině ráno 

a před 13. hodinou bylo město již osvobozeno. 

Na území katastru padlo nebo na následky 

zranění zemřelo 378 vojáků. 

Ještě na podzim pětačtyřicá-

tého roku bylo rozhodnuto, že 

v Hustopečích bude zřízeno centrální pohře-

biště pro příslušníky Rudé armády. Na místě 

je pochováno téměř dva tisíce vojáků padlých 

v okrese Břeclav a Mikulov, většina z nich 

v hromadném hrobě. Jejich jména by měla 

být v brzké době umístěna ve hřbitovní kapli.

Atašé generálního konzula Ruské federace 

Artyom Indyčenko poděkoval městu Husto-

peče i všem, kteří pečují o hroby padlých. 

Podělil se i o svou nedávnou osobní zkuše-

nost z evidence vojenských hrobů, při níž 

na nedalekém kobylském hřbitově objevil 

emotivní nápis na pomníku mladého ruské-

ho vojáka. Jeho otec v něm vyjadřil smutek 

nad ztrátou syna, kontrastující s všeobecnou 

radostí z konce války. Indyčenko zmínil i přínos 

pana Josefa Babáčka, díky jehož celoživot-

ní sbírce militarií byla před rokem otevřena 

stálá expozice hustopečského muzea Osvo-

bození 1945: „Pan Babáček v nejbližší době 

dostane z velvyslanectví vyznamenání a brzy 

bude vyznamenán i přímo z Moskvy, proto-

že takových lidí, jako je on, je opravdu málo!“

Plukovník Vlastimil Němeček ze společnos-

ti Ludvíka Svobody jmenoval hrdiny osvo-

bozovacích bojů v okolí Hustopečí a ocenil 

řadu současných aktivit připomínajících 

osvobození. Vyzdvihl i místní gymnazisty, 

kteří nedávno získali vynikající druhé místo 

v krajském kole Puškinova památníku.

Účast mladých na vzpomínkové akci potěšil 

i starostku Hanu Potměšilovou. „Mladí lidé 

v současné době považují za samozřejmé, že 

žijí ve svobodné zemi, že mohou svobodně 

vyjadřovat své názory. Neuvědomují si, že 

svoboda je křehká věc a že se o ni musí usilo-

vat,“ osvětlila jeden z důvodů pořádání podob-

ných vzpomínkových akcí Potměšilová.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 17. 4. 2019.

Pietní akt připomněl výročí osvobození města

Vzpomínková akce byla zakončena položením věnců. Studenti Gymnázia T.G. Masaryka zazpívali 

za doprovodu harmoniky a kytary dvě kozácké písně.
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Symbolické poklepání základního kame-

ne nové základny pro výjezdovou záchran-

nou službu se uskutečnilo v pátek 26. dubna 

v Hustopečích. Ujali se ho hejtman Jihomo-

ravského kraje Bohumil Šimek, ředitelka 

jihomoravské záchranky Hana Albrechtová, 

krajský radní pro oblast zdravotnictví Milan 

Vojta, technický náměstek záchranky Pavel 

Chvalina a ředitel dodavatelské stavební fi rmy 

Plus, s.r.o., Jozef Anovčín.

K rozhodnutí vybudovat nové zázemí pro 

záchranáře v areálu hustopečské nemocni-

ce, jejímž vlastníkem je Jihomoravský kraj, 

vedly nevyhovující podmínky původní budo-

vy – bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče. 

První záměr počítal s rekonstrukcí objektu, 

průzkumné práce ovšem odhalily jeho špat-

ný technický stav, přestavbu vyhodnotily jako 

neefektivní a investor, Jihomoravský kraj, 

rozhodl o výstavbě nové budovy. 

Ta bude dvoupodlažní, nepodsklepená 

s plochou střechou a s převýšenou částí hlav-

ního schodiště a technického zázemí. „Přáli 

jsme si, aby návrh provozně dispozičního 

uspořádání základny kladl důraz na vytvoření 

krátkých přehledných vazeb mezi pobytovými 

prostory záchranářů a pohotovostními stání-

mi sanitních vozů. Pro rychlý přesun posádek 

k sanitkám bude sloužit optimálně umístě-

né schodiště,“ uvedla ředitelka jihomoravské 

záchranky Hana Albrechtová.

Práce na stavbě již započaly a jsou dokon-

ce v mírném předstihu oproti schválenému 

časovému harmonogramu. Zadavatelem je 

Jihomoravský kraj. „Jde o akci, která je součástí 

úvěrového fi nancování z Evropské investiční 

banky. Rádi jsme podpořili vybudování nové 

základny, protože ta stávající již neposkytuje 

pro práci záchranářů takové podmínky, jaké 

by poskytovat měla. Například současná stání 

neumožnují temperovat vozidla, užívané 

prostory včetně šaten nejsou vyhovující. Tímto 

krokem se pracovní podmínky pro záchranáře 

výrazně zlepší,“ shrnul důvody výstavby hejt-

man Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. 

Předpokládané náklady počítají s část-

kou okolo 35 milionů korun, dodavatelem je 

hodonínská stavební fi rma PLUS, s.r.o., která 

v Hustopečích realizovala již stavbu budovy 

Kina. Hotovo by mělo být po 14 měsících od 

zahájení.

Na společenské události nechyběl ani 

pamětník a bývalý záchranář Adolf Knoll. Ten 

nastoupil k záchranné službě v Hustopečích již 

v roce 1983 a strávil zde 30 let. „Vybavení sani-

tek je nyní mnohem modernější. Za nás jsme 

EKG vozili v dřevěné krabici, teď je sanitka 

takový pojízdný sál na kolečkách," zavzpomí-

nal pan Knoll.  

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 26. 4. 2019.

Záchranáři v Hustopečích získají nové zázemí

Základní kámen nové výjezdové základny záchranky v Hustopečích slavnostně poklepali zástupci 

Jihomoravského kraje, záchranky i dodavatele stavby.
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Od poloviny března se v ulici Žižkova 

a Tábory intenzivně pracuje na nové cyklo-

stezce. Přípravné práce na projektu začaly 

před pěti lety. Cílem bylo zajistit pohodlnější 

a zejména bezpečnější spojení s obcí Staro-

vice pro nemotorovou dopravu. Kromě 

cyklistů budou moci bezbariérovou stezku 

využívat i pěší, vozíčkáři nebo in-line bruslaři.

Starovická polovina byla dokončena loni na 

podzim. „Starovičtí na tom byli líp, proto-

že většinu části cyklostezky vedli po polích, 

u nás je to komplikovanější, protože trasa 

vede kompletně v intravilánu města,“ osvětlil 

místostarosta města Bořivoj Švásta. V Husto-

pečích se v současné době pracuje na ulici 

Žižkova a Tábory, od hranice katastru obce 

po jídelnu ZŠ Komenského. V úseku od Staro-

vic po ulici Mírovou a v parku na ulici Tábory 

bude stezka společná pro cyklisty i chodce, 

široká dva a půl metru a bude mít asfaltobe-

tonový povrch. Na ulici Žižkova a v úseku od 

parku na ulici Tábory ke škole Komenského 

bude vedle dvoumetrové asfaltové cyklostez-

ky metr a půl široký chodník se zámkovou 

dlažbou 20 x 10 centimetrů. V místech křížení 

vjezdů do nemovitostí bude mít bezpečnost-

ní barevný povrch a varovné slepecké pásy.

Náklady na cyklostezku budou asi deset milio-

nů korun, více než 6 miliónů uhradí Statní fond 

dopravní infrastruktury. „ Po dohodě s fi rmou 

byly práce zahájeny až letos na jaře, aby přes 

zimu zůstaly Hustopeče míň rozkopané,“ 

uvedl investiční technik města Radek Krušina.

Práce by měly být hotové do června 2019. 

Vybudování cyklostezky je koordinačně velice 

náročné. Komplikací jsou vjezdy do nemo-

vitostí, přejezdy křižovatek nebo parkovací 

místa. Je také třeba pokácet stromy, přeložit 

sloupy nadzemního vedení nebo přesunout 

stávající dopravní značení. „Nákladná a složi-

tá je zejména překládka telekomunikačních 

kabelů. Firma M silnice udělala práce na 

ulici Žižkově, které bylo potřeba udělat 

před zřízením podkladních vrstev chodní-

ku cyklostezky. Potom fi rma Cetin udělá 

překládku kabelů, jakmile bude mít zpro-

vozněnou překládku, můžeme pokračovat dál 

s cyklostezkou,“ přiblížil průběh prací Krušina.

Už nyní se počítá s dovedením cyklostezky až 

do centra města. „Město požádalo o dotaci 

na další etapu, od dvora u školy Komenské-

ho, přes park kolem učiliště mezi paneláky 

směrem k semaforu, dál potom k nádražím, 

k základní škole Nádražní a zpátky kolem 

Brněnské. Pokud bude podpora schválena, 

koncem letošního nebo začátkem příštího 

roku by se pokračovalo v realizaci,“ prozradil 

další plány Krušina.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 16. 4. 2019.

Přes park na Táborech povede cyklostezka 

s asfaltobetonovým povrchem široká dva a půl metru.
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Nový úsek cyklostezky bude hotový do prázdnin

S příchodem jara v Hustopečích začaly 

práce na další etapě budování bezbariérových 

tras, které usnadní pohyb po chodníku hlavně 

lidem na vozíčku a maminkám s kočárky.

„Momentálně se realizuje pátá bezba-

riérová trasa, od tržnice Pavlína přes ulici 

Komenského, budeme pokračovat na ulici 

U Větrolamu a kousek na Údolní. Úsek na ulici 

Mírová se letos kvůli majetkoprávním kompli-

kacím bohužel realizovat nepodaří,“ uvedl 

místostarosta Bořivoj Švásta.

Pracovníci fi rmy Stavby Rufa budu-

jí chodník s povrchem z šedivých dlaždic 

20 x 20 centimetrů. V místech, kde trasa křižu-

je silnice nebo u vjezdů do nemovitostí, poklá-

dají varovné pásy z červené slepecké zámkové 

dlažby široké 40 centimetrů.

Letošní etapa bezbariérových tras má 

vysoutěženou cenu necelých pět milionů 

korun. Smlouvu město uzavřelo v roce 2018, 

podle dohody práce začaly až na jaře. Hoto-

vo by mělo být do konce prázdnin. Postup 

prací je však třeba koordinovat i se správci sítí, 

což může přinést zpoždění. Důvody osvětlil 

investiční technik Radek Krušina: „Na ulici 

U Větrolamu, kolem rodinných domků i kolem 

paneláků, má proběhnout rekonstrukce vodo-

vodu, na Údolní ulici a U Větrolamu ještě navíc 

rekonstrukce plynovodu. Obě opravy je třeba 

dokončit před realizací nového bezbariérové-

ho chodníku.“

V minulých letech byly ve městě vybudová-

ny čtyři bezbariérové úseky chodníků. „První 

tři trasy vedou kolem krajských komunikací, 

první trasa kolem ulice Brněnská po levé stra-

ně, další trasa vede po ulici Jiráskova, Kollárova, 

Havlíčkova, od hotelu Centro ke hřbitovu a třetí 

trasa po ulici Nádražní na pravé straně, propo-

juje základní školu Nádražní s Městskými služ-

bami,“ přiblížil Švásta. Loni byla realizována 

první z mobilit po místních komunikacích, od 

kruhového objezdu přes ulici Hybešovu, Žižko-

vu, po ulici Tábory až k základní škole Komen-

ského. Také se na ulici Svatopluka Čecha dělala 

bezbariérová opatření.

„Máme vyprojektovanou další bezbariéro-

vou trasu, která začíná u cukrárny Jitka, pokra-

čuje po ulici Brněnská, Tyršova, a potom po 

ulici Šafaříkova směrem k Pavučině,“ prozradil 

další plány Krušina. Při budování bezbariéro-

vých tras město využívá fi nance z dotací. Na 

podzim bude žádat o podporu na další pláno-

vanou etapu, která by se v případě schválení 

mohla realizovat v příštím roce.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 4. 4. 2019

Pracuje se na dalším úseku bezbariérových tras

Trasa vede po ulici Komenského a pokračuje v ulici 

U Větrolamu.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Ve středu 10. dubna odpoledne přivítalo 

městské muzeum profesora Miloše Trapla. 

Jeho přednáška  100 let gymnázia v Husto-

pečích  byla první z řady akcí oslavujících 

letošní jubileum školy. Významný historik, 

profesor olomoucké univerzity Miloš Trapl, 

je čestným občanem města a je s míst-

ním gymnáziem osudově spjat. Narodil se 

v Hustopečích právě proto, že jeho otec sem 

přišel v roce 1931 učit. Je autorem řady publi-
kací o novějších českých dějinách, zejména 

mnohasvazkového  Historického místopisu 

Moravy a Slezska. Přispěl  i do dvou zásadních 

publikací o Hustopečích, v roce 1972 i 2010.

Posluchačům přiblížil situaci hustopečské-

ho školství na začátku 20. století: „Gymná-

zium vzniklo zásluhou zdejších činitelů, 

především evangelického faráře  Vlastimila 
Svatopluka Jurena. Byl to člověk s velkými 

zásluhami, neboť díky němu byla už deset let 

předtím, v roce 1909, založena vůbec první 
česká škola ve městě. Hustopeče byly až do 

první republiky město s německou většinou 

a gymnázium bylo v té době první českou 

střední školou v oblasti, tady v Hustope-

čích byla do té doby jen německá reálka.“

Po vzniku republiky se s příchodem státních 

úředníků a zaměstnanců nových institucí 

národnostní poměry ve městě změnily. Stát 

štědře podporoval rozvoj českých škol. Vznik 

gymnázia byl ale hrazen  z prostředků spol-
ků, zejména Matice hustopečské, která díky 

veřejné sbírce shromáždila peníze na jeho 

založení. Výuka byla zahájena ještě před 

ofi ciálním schválením na podzim roku 1919. 

O dva roky později bylo gymnázium zestátně-

no a náklady na provoz od té doby hradil stát.

Za slavné prvorepublikové éry ve škole působi-

ly vědecky, kulturně i politicky činné osobnos-

ti. Už tehdy na místo starosty nastoupil učitel 

místního gymnázia. Druhý český starosta 

města Alois Kubáček byl předtím kantorem na 

gymnáziu.

S dnešní budovou na Dukelském náměstí 

je gymnázium spjato až od roku 1967. V roce 

1919 se učilo v budově na Nádražní ulici, pozdě-

ji tři ročníky v nové budově české obecné školy 

(dnes nazývané Holubník) i jinde. Protože 

problémy s umístěním tříd gymnázia přetrvá-

valy, byla zahájena  výstavba nové budovy  na 

pozemcích poskytnutých městem. Slavnostně 

byla otevřena 14. září 1930 za účasti asi 5000 lidí.

Profesor Trapl připomněl také těžká obdo-

bí z historie gymnázia: „Přišel Mnichov 

a čeští úředníci, učitelé a jejich rodiny musely 

odsud odejít, gymnázium bylo přeloženo do 

Židlochovic, kde bylo pak v roce 1943 úplně 
uzavřeno. Po roce 1945 opět došlo ke změně 

obyvatelstva, vrátili se Češi a Němci byli odsu-

nuti, zdejší gymnázium zase získalo svou budo-

vu. Ale v roce 1950 bylo rozhodnuto, že je třeba 

v Hustopečích zřídit nemocnici, proto nakonec 

bylo gymnázium přesunuto. Podle sovětské-

ho vzoru se změnilo v jedenáctiletou střední 

školu.“ Škola se přesouvala z místa na místo, až 

koncem šedesátých let získala dnešní umís-
tění na Dukelském náměstí v budově, kde 

bylo původně okresní hejtmanství, pak okres-

ní úřad a do roku 1960 okresní národní výbor.

Světlou kapitolou dějin bylo zapojení školy 

do obrodných procesů na konci šedesátých 

let, studenti i vedení dávali najevo svůj nesou-

hlas se sovětskou okupací a po upálení Jana 

Palacha stávkovali. Miloš Trapl ocenil obnovu 

osmiletého gymnázia po sametové revolu-

ci a svůj výklad dovedl až do dnešních dnů, 

k současnému řediteli Radimu Šebestovi.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 10.4.2019.

Gymnázium zahájilo oslavy stoletého jubilea

O historii vyprávěla osoba nadmíru povolaná, místní 

rodák a profesor olomoucké univerzity Miloš Trapl.
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Pokud už se vám někdy stalo, že vás na 

procházce při kochání se přírodou zarazil 

pohled na sáčky uvízlé v křoví nebo obaly od 

všemožných potravin povalujících se na zemi, 

nejste sami. Jedná se o globální problém, který 

se Centrum volného času Pavučina u příle-

žitosti celorepublikové akce Ukliďme Česko 

rozhodlo řešit. V neděli 7. dubna proto uspořá-

dalo čtvrtý ročník dobrovolného úklidu města. 

Všichni, kteří měli zájem přiložit ruku k dílu, se 

odpoledne sešli na Dukelském náměstí.

Prvním úkolem bylo rozdělit téměř třice-

tičlennou skupinu dobrovolníků do několika 

menších týmů, potom se každý z nich vydal 

svou vlastní cestou. Trasy, na které koordináto-

ři akce dobrovolníky poslali, většinou kopíro-

valy dálnici D2, kolem které se nachází značná 

část turistických stezek.

Do úklidu se nezapojily jen rodiny s dětmi, 

ale také jednotlivci a páry, někteří s sebou na 

lov odpadků vzali i své čtyřnohé mazlíčky. 

Jedna skupinka se vydala za bývalé zeměděl-

ské družstvo, jiná zase Na Větrnou. K dobro-

volníkům se přidala i hustopečská farnost. 

Farníci s děkanem Janem Nekudou vyrazili 

udělat pořádek na ulici Habánské a cyklostez-

ce ve směru na Šakvice. Protože CVČ Pavučina 

neorganizovala tuto akci poprvé, zajímalo 

nás, jaké nálezy byly v minulých letech nejza-

jímavější. „Vím, že se našlo umyvadlo a někdo 

vytahoval už i pračku z příkopu,“ sdělila Ingrid 

Florusová.

Najdou se však i tací, kteří mají vůči této akci 

averzi a neztotožňují se s ideou uklízet nepořá-

dek, který oni sami neudělali. To je také hlavní 

důvod, proč se neúčastnilo více lidí. „Často od 

jiných slýchám názor, že tohle je práce Měst-

ských služeb. Já si ale myslím, že touto akcí 

jim možná přidáváme více práce, než kdyby 

odpadky uklidili sami,“ uvedla Florusová.

Je známo, že po náročné práci je třeba se 

náležitě odměnit, na což Pavučina samozřej-

mě myslela. Celou akci ukončili posezením 

u táboráku, kde si opekli špekáčky a vzájemně 

si sdělili své dojmy a emoce ze sbírání. 

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 9. 4. 2019.

Dobrovolníci chtějí mít čisté Hustopeče
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Usnesení z 10. schůze Rady města Hustopeče 
(19.03.2019) 

Usnesení RM č. 2/10/19: RM schválila Darovací 

smlouvu s Mendelovou univerzitou v Brně, 

Zemědělská 1, Brno, IČ 62156489, kterou 

město Hustopeče daruje 20.000 Kč na 

zpracování krajinářské koncepce Křížového 

vrchu v Hustopečích. 

Usnesení RM č. 3/10/19: RM konstatuje, že 

zastupitelstvo města Hustopeče na své 

III. schůzi schválilo usnesením č. 10/

III/19 vyhlášení záměru uzavření smlouvy 

směnné na pozemek města Hustopeče p.č. 

4546/3 vedený jako ostatní plocha o výměře 

199 m2 za pozemky p.č. 4546/12 vedený 

jako ostatní plocha o výměře 48 m2 , p.č. 

4546/11 vedený jako ostatní plocha o výměře 

186 m2, p.č. 4546/8 vedený jako ostatní plocha 

o výměře 264 m2, p.č. 4544/96 vedený jako 

ostatní plocha o výměře 46 m2 a v návrhu 

geometrického plánu č. 3783-16/2019 nově 

vytvořený pozemek 4546/13 vedený jako 

ostatní plocha o výměře 154 m2 vzniklý 

z pozemku p.č. 4546/7, vše v katastrálním 

území Hustopeče u Brna, které jsou ve 

vlastnictví Vodovody a kanalizace Břeclav, a. 

s., IČ: 49455168, se sídlem Břeclav, Čechova 

1300/23. 

Rozdíl ve výměře pozemků bude fi nančně 

vypořádán za cenu dle znaleckého posudku 

a strany směnné uhradí náklady na 

vyhotovení geometrického plánu a náklady 

na vyhotovení znaleckého posudku. Text 

záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 4/10/19: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku 4546/3 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 5/10/19: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na zpracování 

projektové dokumentace "ZŠ Nádražní 

Hustopeče- přístavba školní jídelny" 

s JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 3166/22, 

690 02 Břeclav, IČ: 26234149. 

Usnesení RM č. 6/10/19: RM schválila umístění na 

dalších místech: 

2) Projekt point green, s.r.o., se sídlem Cejl 504/38, 

60200 Brno, IČ 29201693 

3) KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 

702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 26817853 

4) Prost Hodonín, s.r.o., se sídlem Brněnská 

4062/3a, 695 01 Hodonín, IČ 60701366 

5) KAMPARA s.r.o.,se sídlem Baračka 220, 

685 01 Bučovice, IČ 29280940 

6) GARANT projekt s.r.o., se sídlem Staňkova 

103/18, 60 00 Brno, IČ 06722865 

7) Energy Benefi t Centre .a.s., se sídlem: Křenova 

438/3, 162 00 Praha 6, IČ 29029210 

8) Navláčil stavební fi rma, s.r.o., se sídlem 

Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 2530114 

Usnesení RM č. 7/10/19: RM schválila 

smlouvu o dílo na zpracování projektové 

dokumentace "ZŠ Nádražní Hustopeče 

- přístavba školní jídelny" s JANČÁLEK 

s.r.o., U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav, IČ: 

26234149 za částku 440.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 8/10/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o přípravě a pořádání části 

Mezinárodního hudebnímu festivalu 

třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE 

za částku 45.000 Kč ročně s Mezinárodní 

centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 

6, 639 00 Brno, IČ: 26235064. 

Usnesení RM č. 9/10/19: RM schválila umístěním 

sídla pobočnému spolku Svaz tělesně 

postižených v České republice z. s. místní 

organizace Hustopeče, IČ: 751 012 11, na 

adrese: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení RM č. 10/10/19: RM schválila Dohodu 

o poskytnutí podpory pro konání akce Kolo 

pro život – Hustopeče AGROTEC Tour se 

společností: Kolo pro život, z.s., Na Florenci 

1332/23, 110 00 Praha 1, IČ: 03401707. 

Usnesení RM č. 11/10/19: RM schválila kupní 

smlouvu s …, bytem 754 04 Nový Hrozenkov 

… na sbírkový předmět za 6.000 Kč pro 

organizační složku města Hustopeče Městské 

muzeum a galerie Hustopeče 

Usnesení RM č. 12/10/19: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy na objekt č.p. 194 na ulici 

Nádražní 20a, 693 01 Hustopeče na dobu 

neurčitou za částku 1.200  Kč/rok s: Junák 

- český skaut., středisko Vranovice, z.s., 

U Koupaliště 113, 691 25 Vranovice. IČ: 

71196293. 

Usnesení RM č. 13/10/19: RM schválila uzavření 

smlouvy na zřízení věcného břemene ke 

stavbě "REKO MS Hustopeče – Alšova, 

která se bude realizovat na pozemcích 

města Hustopeče pozemků parc. č. 1761/3, 

parc. č. 1834, parc. č. 1860/1 se společností 

GasNet, s.r.o., zastoupenou společností 

GrisServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 

602 00 Brno, IČ: 27935311 za jednorázovou 

úplatu 74.003,60 Kč vč. DPH.

Usnesení RM č. 14/10/19: RM schvaluje souhlasné 

prohlášení pro zápis staveb ubytovacího 

zařízení (chatek) v majetku města 

Hustopeče nacházejících se na pozemcích 

p.č. 171/1, 172/1, 173, 174, 175, 176 ve vlastnictví 

Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, 

Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ: 

130 00 dle geometrického plánu č. 189-

101/2017 potvrzeného katastrálním úřadem 

pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště 

Ústí nad Orlicí v katastrálním území Celné 

vedeném u Katastrálního úřadu pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 

nad Orlicí. 

Usnesení RM č. 15/10/19: RM schvaluje 

souhlasné prohlášení pro zápis stavby 

ubytovacího zařízení (chatky) v majetku 

města Hustopeče nacházejících se na 

pozemku p.č. 177/1 ve vlastnictví Státního 

pozemkového úřadu, IČ 01312774, 

Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ: 

130 00 dle geometrického plánu č. 189-

101/2017 potvrzeného katastrálním úřadem 

pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště 

Ústí nad Orlicí v katastrálním území Celné 

vedeném u Katastrálního úřadu pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 

nad Orlicí. 

Usnesení RM č. 16/10/19: RM schválila uzavření 

dodatku č. 1 ke kupní smlouvě „Vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče“ část 3 uzavřené 

dne 21.1.2019 s fi rmou František Vlasák, 

Na Jámě 82, 692 01 Mikulov, IČ 49960822. 

Dodatek je z důvodu úprav ve vybavení 

nábytku v učebně přírodopisu. Text dodatku 

je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 17/10/19: RM schválila 

smlouvu o poskytnutí vzájemného 

plnění na Slavnostech mandloní a vína 

2019 s  Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se 

sídlem Nerudova 299/24, 693 01 Hustopeče, 

IČ 29372143

Usnesení RM č. 18/10/19: RM schválila smlouvu 

o poskytnutí vzájemného plnění na 

Slavnostech mandloní a vína 2019 s Bc. 

Jitkou Radovou se sídlem Nerudova 714/59, 

693 01 Hustopeče, IČ 264457699

Usnesení RM č. 19/10/19: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene 

s investorem E.ON Distribuce a.s., F. A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 

28085400 na stavbu „Hustopeče, Nerudova, 

k. NN, Stehlíková“, č. stavby 1030027507, 

která byla realizována na pozemcích města 

parc.č. 495/2, 495/9, 501/1, 501/5, 575/1, 575/6, 

576/1, 576/2, 597, 778, 3558/18, 3558/19, 

3560/2, 3560/3, k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 20/10/19: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s investorem E.ON 

Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu 

„Hustopeče, Brněnská, rozšíření NN, Rada“, č. 

stavby 1030047380, která bude realizována 

na pozemku města parc.č. 655/3, k.ú. 

Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu 

5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 21/10/19: RM schvaluje žádost 

…, Svat. Čecha …, Hustopeče na rozšíření 

a prodloužení zpevněné plochy před 

domem. RM požaduje předložení alespoň 

situačního výkresu plánovaného zpevnění 

veřejné plochy včetně napojení na přilehlou 

silnici.

Usnesení RM č. 22/10/19: RM schválila 

s odvoláním na usnesení RM č. 21/84/18 bere 

opakovanou žádost na zpevnění zbývající 

část komunikace na ulici Vinařská na 

vědomí. Přepokládaná realizace bude 

nejdříve po dokončení modernizace 

a elektrifi kace železniční trati Hustopeče – 

Šakvice. Zástupci žadatelů bude zaslán výřez 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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ze situačního výkresu se zobrazením dotčené 

lokality s  detaily plánovaných sítí, případně 

část dřívějšího projektu na dokončení silnice 

na ul. Vinařská.

Usnesení RM č. 23/10/19: RM schválila Dodatek 

č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení díla 

„Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce 

sociálního zařízení“ s fi rmou Stavika s.r.o. se 

sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, IČ 

49432991. Text Dodatku č.2 v příloze. 

Usnesení RM č. 24/10/19: RM ukládá projednat 

s  pachtýřem ZEMOS a.s., plán snížení 

propachtovaných ploch pozemků, které 

budou dotčeny realizací „zelených“ opatření. 

Týká se to zejména p.č. 4544/23, 4544/18, 

4544/80, 4544/89, 4631/45, 4631/46, 4631/58, 

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

u Brna.

Usnesení RM č. 25/10/19: RM bere na vědomí 

výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 26/10/19: RM ukládá 

majetkoprávnímu odboru zajistit ukončení 

veřejné sbírky pro …, trvale bytem … do 

30.6.2019. 

Usnesení RM č. 27/10/19: RM bere na vědomí 

zápis z komise životního prostředí ze dne 

4.3.2019. 

Usnesení RM č. 28/10/19: RM schválila záměr 

pronájmu částí městských pozemků parc. 

č. 4129, vedený jako ostatní plocha a parc. č. 

4028/1, oba zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče. Písemné nabídky budou 

předloženy včetně uvedení navrhované výše 

nájemného za m2, minimálně však 1 Kč/m2/

rok. Text vyhlášení záměru je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 29/10/19: RM neschvaluje podání 

žádosti na pokácení stromů (smrk, lípa, 

...) v areálu Mateřské školy Školní. Seznam 

stromů dle přílohy. 

Usnesení RM č. 30/10/19: RM ukládá provést 

v areálu MŠ Školní instalaci zástěny ke 

stávajícímu oplocení ve výši max. 50 cm 

k zabránění vniku spadaného listí apod. na 

sousední pozemky. 

Usnesení RM č. 31/10/19: RM schválila 

pracovní řád organizační složky Penzion 

a pečovatelská služba Hustopeče. Podpisem 

pracovního řádu pověřuje Rada města 

Hustopeče starostku. 

Usnesení RM č. 32/10/19: RM bere na 

vědomí výpověď nájmu založeného 

smlouvou o nájmu pozemků ze dne 

05.04.2006 na nájem městských 

pozemků parc. č. 3957 o výměře 

777 m2, parc. č. 3956/1 o výměře 76 m2 a parc. 

č. 3956/2 o výměře 10 m2, všechny zapsané 

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

Nájemní vztah skončí dne 01.10.2020. 

Usnesení RM č. 33/10/19: RM schválila vyhlášení 

veřejné zakázky na zpracování projektu 

EPC na dodávku výměny kotlů na SPOZAM 

k  výběru dodavatele, který nabídne 

městu nejvýhodnější podmínky. VZ bude 

vyhlašovat město.

Usnesení RM č. 34/10/19: RM schválila komisi 

pro zpracování podmínek veřejné zakázky 

na zpracování projektu EPC na dodávku 

výměny kotlů na SPOZAM ve složení: …, …, …

Usnesení RM č. 35/10/19: RM schválila nákup 

bazénového zvedáku od fi rmy ALTECH, s.r.o., 

Průmyslová 1146, 696 01 Uherské Hradiště, IČ 

46344861, za cenu 125.114 Kč vč. DPH. Nákup 

bude z prostředků SPOZAM. 

Usnesení RM č. 36/10/19: RM bere na vědomí 

znalecké posudky na stanovení ceny techniky 

v majetku města (Lada Niva, Avia s plošinou, 

Multicar), a ukládá vedení města k vyhlášení 

prodeje těchto vozidel na úřední desce 

města, případně na inzertních portálech. 

Usnesení RM č. 37/10/19: RM schválila koupi 

2 ks vozidla Dacia Duster 4x4 pro potřebu 

městské policie a městského úřadu 

za vyjednanou cenu 385.000 Kč/ks od 

společnosti BORS SERVIS s.r.o., Bratislavská 

2284/26, Břeclav, IČ 06709508. Současně RM 

pověřuje tajemníka … podpisem objednávky 

a kupní smlouvy. 

Usnesení RM č. 38/10/19: RM schválila koupi 

nového osobního vozidla Škoda Octavia 

2,0 TDI Style od Agrotec a.s., Brněnská 74, 

693 01 Hustopeče, IČ 00544957 za cenu 

567.522,01 Kč vč. DPH. Současně pověřuje 

tajemníka … podpisem objednávky a kupní 

smlouvy. 

Usnesení RM č. 39/10/19: RM schválila pořízení 

klimatizace na chodbu odboru dopravy 

v objektu Stará pošta od fi rmy Zdeněk 

Hladký, Na Sídlišti 964/10, Hustopeče, IČ 

70480354, za cenu 49.771 Kč vč. DPH. 

Usnesení RM č. 40/10/19: RM schválila vyhlášení 

veřejné zakázky opravy fasády dvorního 

traktu a instalace venkovních žaluzií na ZŠ 

Nádražní.

Usnesení RM č. 41/10/19: RM ukládá zařadit do 

rozpočtového opatření částku 2.500.000 Kč 

na opravu fasády a venkovních žaluzií na ZŠ 

Nádražní.

Usnesení RM č. 42/10/19: RM bere na vědomí 

podnět na výsadbu v lokalitě Gen. Peřiny, 

město se bude problematikou zeleně v této 

lokalitě dále podrobně zabývat. 

Usnesení RM č. 43/10/19: RM neschvaluje 

pokácení dvou moruší rostoucích na ulici 

Komenského u zahradní zdi evangelického 

kostela na pozemku p. č. KN 1677/1 v k. ú. 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 44/10/19: RM schválila poskytnutí 

fi nančního příspěvku ve výši 15.000 Kč na 

pořízení věcného daru pro Šampiona za 

Velkopavlovickou oblast v rámci oblastního 

kola Národní soutěže vín 2019. Částka bude 

součástí nákladů města na konání této akce. 

Usnesení RM č. 45/10/19: RM schválila změnu 

ceníku prodeje vín ze Stálé vinařské 

expozice, včetně vyřazení vín s  nečitelnými 

a poškozenými etiketami. Upravený ceník 

a seznam k vyřazení je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 46/10/19: RM bere na vědomí 

informaci o stanovení dopravního značení 

v zóně 30 v Hustopečích. 

Usnesení RM č. 47/10/19: RM schválila realizaci 

vodorovného dopravního značení „V12c 

Zákaz zastavení“ (žlutá čára) v obousměrném 

úseku komunikace ulice Husova vpravo 

i vlevo od přechodu pro chodce, před 

vchodem do Hotelu Amande Hustopeče. 

Realizace bude provedena v rámci obnovy 

vodorovného dopravního značení města 

Hustopeče. Financování bude provedeno 

rozpočtem Města Hustopeče, položka 

komunikace. 

Usnesení RM č. 48/10/19: RM schválila osazení 

svislého dopravního značení „B29 Zákaz 

stání s dodatkovou tabulkou zastavení max 

15 minut“ v obou směrech ulice Vinařská od 

křižovatky ulice Nádražní – Vinařská po areál 

autoservisu na ulici Vinařská 863/3a. Osazení 

dopravního značení po jeho stanovení 

silničním správním úřadem, provedou 

Městské služby Hustopeče. Financování 

bude provedeno rozpočtem Města 

Hustopeče, položka komunikace. 

Usnesení RM č. 49/10/19: RM schválila osazení 

svislého dopravního značení „B29 Zákaz 

stání s dodatkovou tabulkou zastavení 

max 15 minut“ Na celé komunikaci vpravo 

i vlevo od křižovatky ulice Bratislavská – 

Palackého po křižovatku ulice Herbenova – 

Palackého. Osazení dopravního značení po 

jeho stanovení silničním správním úřadem, 

provedou Městské služby Hustopeče. 

Financování bude provedeno rozpočtem 

Města Hustopeče, položka komunikace. 

Usnesení RM č. 50/10/19: RM schválila osazení 

svislého dopravního značení „IP11a 

Parkoviště a dopravního značení B13 Zákaz 

vjezdu vozidel jejichž okamžitá hmotnost 

přesahuje 3,5t“ na záchytná parkoviště 

v okolí nádraží ČD a BORS ul. Bratislavská, 

Vinařská. Osazení dopravního značení po 

jeho stanovení silničním správním úřadem, 

provedou Městské služby Hustopeče. 

Financování bude provedeno rozpočtem 

Města Hustopeče, položka komunikace. 

Usnesení RM č. 51/10/19: RM schválila osazení 

svislého dopravního značení „IP13b 

Parkoviště s parkovacím kotoučem 

a dodatkové E13 s textem „stání max 1 hodina, 

omezení platí od 07 – 17 hodin“ umístění DZ 

na ulici Bratislavská, před prodejnou jízdních 

kol. Osazení dopravního značení, po jeho 

stanovení silničním správním úřadem, 

provedou Městské služby Hustopeče. 

Financování bude provedeno rozpočtem 

Města Hustopeče, položka komunikace. 

Usnesení RM č. 52/10/19: RM schválila navýšení 

počtu jízd Senior taxi v případech nutnosti 

návštěvy zdravotnického zařízení. A to na 

základě lékařem potvrzených objednaných 

časů, kdy maximální počet jízd je stanoven 

v souladu s počtem objednaných návštěv 

lékaře (1 ošetření = cesta tam + cesta zpět). 

Usnesení RM č. 53/10/19: RM schválila opravu 

osvětlení přízemí Penzionu dle navrženého 
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rozpočtu panem …, Elektro-Energetika, Sv. 

Čecha 46, 693 01 Hustopeče, v předpokládané 

výši nákladů 19.040 Kč. 

Usnesení RM č. 54/10/19: RM bere na vědomí 

Výhled hospodaření Technických služeb 

Hustopeče, s.r.o. pro rok 2019, který je 

přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) RM č. 55/10/19: RM ukládá 

Sociální komisi předložit pravidla a metodiku 

pro sociální program města na podporu 

zejména nadaných dětí ze sociálně slabých 

rodin. 

Usnesení (úkol) RM č. 56/10/19: RM ukládá Komisi 

pro územní rozvoj zhodnocení využití lokalit 

S6, využití domu paní Nohelové, prověřit 

ulice Vinařská a Na Hradbách zejména 

jejich soulad se stávajícím územním plánem 

města.

Usnesení RM č. 57/10/19: RM schválila žádost …, 

Dlouhá …, Hustopeče na povolení vjezdu 

vozidla nad 3,5t (ROSS VIZA, RZ 2B5 5876, 

celková hmotnost 8t) na ulici Kosmákova 

v Hustopečích za podmínek stanovených 

MPO, OD a MP do konce května 2019.

Usnesení z 11. schůze Rady města Hustopeče 
(02.04.2019) 

Usnesení RM č. 2/11/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení Dodatek č. 9 ke zřizovací listině 

organizační složky Správa a údržba města 

Hustopeče.

Usnesení RM č. 3/11/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení Dodatek č. 6 ke zřizovací listině 

organizační složky Marketing a kultura 

města Hustopeče. 

Usnesení RM č. 4/11/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení Přehled změn v majetku 

předaného k hospodaření v roce 2018 a stav 

majetku předaného k hospodaření k 31. 12. 

2018 příspěvkových organizací města: 

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, 

okres Břeclav, příspěvková organizace 

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres 

Břeclav, příspěvková organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres 

Břeclav, příspěvková organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres 

Břeclav, příspěvková organizace 

Sportovní zařízení města Hustopeče, okres 

Břeclav, příspěvková organizace 

Centrum volného času Hustopeče, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Usnesení RM č. 5/11/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení podaní žádosti na směnu 

pozemku města Hustopeče parcelní číslo 

KN 4524 v k.ú. Kurdějov za pozemek České 

republiky, Lesy České republiky, s.p. parcelní 

číslo KN 3169 a pozemku či části pozemku 

3163 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 6/11/19: RM schválila objednávku 

oddělení pozemku parcelní číslo KN 

3163 v k.ú. Hustopeče u Brna geometrickým 

plánem. 

Usnesení RM č. 7/11/19: RM schválila výzvu 

k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

projektovou dokumentaci „Realizace prvků 

ÚSES III. v k.ú. Hustopeče“ 

Usnesení RM č. 8/11/19: RM schválila oslovení 

těchto projekčních kanceláří, za účelem 

podání nabídky na zpracování PD – realizace 

Územního systému ekologické stability, dle 

požadavků Operačního programu Životní 

prostředí: 

1) Ing. Ondřej Remeš, IČ: 753 51 153, Nové domky 

131, 747 56 Dolní Životice

2) Ing. David Mikolášek, IČ: 621 724 33, Sadová 

336, 664 43 Želešice 

3) Ing. Darek Lacina, IČ , Ondráčkova 556/199, 

628 00 Brno 

4) Atelier Fontes s r.o., IČ 634 86 466, Křídlovická 

314/19, 603 00 Brno-střed 

5) AGERIS s.r.o., IČ 25576992, Jeřábkova 5, 

602 00 Brno 

6) ANIGOZANTHOS Ing. Boleslav Jelínek, IČ 

66547075, Pavlíkova 220/5 664 44 Ořechov 

7) Atregia s.r.o., IČ: 02017342, Milady Horákové 

50, 602 00 Brno

Usnesení RM č. 9/11/19: RM schválila Členové 

komise: …, …, …

Náhradníci: …, …, …

Usnesení RM č. 10/11/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o souhlasu se stavbou s obchodní 

společností: Cosmonde, a.s., Dusíkova 795/7, 

638 00 Brno, IČ: 45272859, pro realizaci 

veřejně prospěšné stavby kruhového 

objezdu  

Usnesení RM č. 11/11/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o souhlasu se stavbou s obcí 

Starovice, Starovice 180, 693 01 Starovice, 

IČ:00283584, pro realizaci veřejně prospěšné 

stavby kruhového objezdu   

Usnesení RM č. 12/11/19: RM schválila uzavření 

dodatku ke smlouvě o souhlasu se stavbou 

na pozemcích vlastníka s Westfalia Metal 

s.r.o.,Brněnská 156/61, 693 01 Hustopeče, IČ: 

26239680, pro realizaci veřejně prospěšné 

stavby kruhového objezdu   

Usnesení RM č. 13/11/19: RM schválila uzavření 

dodatku ke smlouvě o souhlasu se stavbou 

na pozemcích vlastníka se …, Svat.Čecha 

…, 693 01 Hustopeče, pro realizaci veřejně 

prospěšné stavby kruhového objezdu   

Usnesení RM č. 14/11/19: RM schválila uzavření 

dodatku ke smlouvě o právu provést stavbu 

s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 

449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, pro realizaci 

veřejně prospěšné stavby kruhového 

objezdu   

Usnesení RM č. 15/11/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o postoupení práv a povinností 

ze stavebního povolení s UNIPORT 

IVNESTMENT I s.r.o., Novomoravanská 

321/41, 619 00 Brno, IČ: 04496418 pro realizaci 

veřejně prospěšné stavby kruhového 

objezdu 

Usnesení RM č. 16/11/19: RM schválila souhlas 

s umístěním sídla spolku Alfons - výtvarná 

skupina Hustopeče, o.s., IČ: 22688897 na 

adrese Dukelské nám. 23. 

Usnesení RM č. 17/11/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o nájmu na dobu neurčitou 

na pronájem kuchyně v restauraci 

Společenského domu s paní Petrou 

Pokornou, Starovice 358, 693 01 Starovice, IČ: 

03832848 a s paní Vendulou Svobodovou, 

Palackého 402/20, 693 01 Hustopeče, IČ: 

07956762. 

Usnesení RM č. 18/11/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí směnné se Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234. 

Usnesení RM č. 19/11/19: RM schválila Smlouvu 

o zprostředkování burzovních komoditních 

obchodů – dodávky elektřiny a zemního 

plynu s FIN-servis, a.s., se sídlem: Dr. 

Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO 

26439573 

Usnesení RM č. 20/11/19: RM schválila vzor 

smlouvy o centralizovaném zadávání mezi 

městem Hustopeče a jejími příspěvkovými 

organizacemi. 

Usnesení RM č. 21/11/19: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci 

akci "Vybrané skladebné části ÚSES I.", se 

společností STROMMY COMPANY s r.o., 

IČ 01919652, se sídlem Andělská Hora 143, 

PSČ 793 31. Text dodatku je přílohou tohoto 

zápisu. 

Usnesení RM č. 22/11/19: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci 

akce "Vybrané skladebné části ÚSES II." se 

společností Zahradnické úpravy s r.o., IČ 

27707113, se sídlem Jílkova 124, Brno, PSČ 

615 32. Text dodatku je přílohou tohoto 

zápisu. 

Usnesení RM č. 23/11/19: RM schválila Dodatek 

č. 4 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na 

zpracování projektové dokumentace na akci 

„Hustopeče – ulice Dvořákova“ s Viadesigne 

s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 

690 02 Břeclav, IČ 27696880 

Usnesení RM č. 24/11/19: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na 

zpracování projektové dokumentace na akci 

„Víceúčelové hřiště – část in – line dráha“ 

s Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 

Usnesení RM č. 25/11/19: RM schválila Dodatek 

č. 2 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě 

na zpracování projektové dokumentace na 

akci „Hustopeče – chodníky a komunikace 

ulice Alšova“ s Viadesigne s.r.o. se sídlem 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 

27696880 

Usnesení RM č. 26/11/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení povolení vstupu do chodníku na 

ulici Brněnská v Hustopečích před domem 

č.388/13 za účelem vybudování přípojky 

dotčeného domu na kanalizaci za podmínky 

uvedení chodníku do původního stavu, 

a uložení kauce ve výši 10.000 Kč a omezení 

provozu na chodníku max. po dobu 7 dnů. 

Usnesení RM č. 27/11/19: RM revokovala usnesení 

RM č. 33/69/17.

Usnesení RM č. 28/11/19: RM neschválila udělení 

výjimky povolení vjezdu a případné 



HUSTOPEČSKÉ LISTY    5 | 19STR 10

parkování autobusů pro hotel Rustikal na 

ulici Jiráskova. RM se bude žádostí zabývat 

po splnění těchto podmínek:

- bude vypracováno stanovení příjezdové trasy 

k odstavné ploše, a to od hotelu Centro, 

podél pohřební služby na ul. Jiráskové a dále 

přímo na odstavnou plochu, 

- do podmínek příjezdové trasy bude zapracován 

zákaz odstavování autobusů (zákaz zastavení 

a stání na komunikaci ulice Jiráskova), 

- odstavnou plochu provozovatel označí 

dopravním značením s vyznačením, 

pro koho je plocha určena (vyhrazené 

parkoviště), 

- odstavnou plochu (stavebně a dopravně) 

provozovatel napojí na přilehlou komunikaci, 

včetně zpracování projektové dokumentace, 

- majitel pozemku nebo provozovatel požádá 

silniční správní úřad o vydání správního 

rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti 

k místní komunikaci v ulici Jiráskova 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 29/11/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o nájmu prostor sloužících 

podnikání s paní …, nar. …, bytem Brněnská 

…, 691 63 Velké Němčice na pronájem 

části objektu občanské vybavenosti - 

poliklinika, který je součástí pozemku parc. 

č. 1074/2 o výměře 407 m2 vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří zapsaného 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, na 

adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, 

a to místností ve 2. nadzemním podlaží, 

na dobu neurčitou od 01.05.2019, 

s jednoměsíční výpovědní dobou, za účelem 

poskytování služeb fyzioterapie. Ve smlouvě 

uděluje RM souhlas nájemci uzavřít 

smlouvu o podnájmu s paní …. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 30/11/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o nájmu prostor sloužících 

podnikání s paní Janou Mačkovou, bytem 

Svat. Čecha 969/16, 693 01 Hustopeče, IČO: 

02034719 a paní Lenkou Fröhlichovou, 

Uherčice 226, 691 62 Uherčice, IČO: 

70480508 na pronájem části objektu 

občanské vybavenosti - poliklinika, který je 

součástí pozemku parc. č. 1074/2 o výměře 

407 m2 vedeného jako zastavěná plocha 

a nádvoří zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 

č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče, na adrese Hybešova 

1417/5, 693 01 Hustopeče, a to místností 

v 1. podzemním podlaží, na dobu neurčitou 

od 01.05.2019, s jednoměsíční výpovědní 

dobou, za účelem poskytování kadeřnických 

služeb. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 31/11/19: RM bere na 

vědomí výpověď nájmu založeného 

smlouvou o nájmu pozemků ze dne 

03.05.2007 na nájem části městského 

pozemku parc. č. 3440/4 o výměře 20 m2, 

zapsaný v k. ú. Hustopeče u Brna na LV 10001. 

Nájemní vztah skončí dne 01.10.2020. 

Usnesení RM č. 32/11/19: RM schválila 

záměr propachtování pozemků města 

Hustopeče parc. č. 3957 o výměře 

777 m2, parc. č. 3956/1 o výměře 76 m2 a parc. č. 

3956/2 o výměře 10 m2. 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. Záměr pachtu je 

vyhlášen za účelem hospodaření na daných 

pozemcích. V pachtovní smlouvě může být 

u některých pozemků zohledněn zejména 

způsob jejich využití, možnost případné 

budoucí realizace projektů nebo záměrů 

města Hustopeče, příp. možnost průchodu 

a průjezdu skrze pozemky. Písemné nabídky 

doručujte včetně uvedení navrhované výše 

pachtovného za m2, minimálně však 1 Kč/

m2/rok. Text vyhlášení záměru je součástí 

zápisu. 

Usnesení RM č. 33/11/19: RM schválila zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 

výukové pomůcky (lidské tělo)“ zadávané 

v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 

134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek 

k projektu s názvem „Stavební úpravy 

a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“, reg. 

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

Usnesení RM č. 34/11/19: RM schválila složení 

komise pro otvírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 

výukové pomůcky (lidské tělo)“ k projektu 

s názvem „Stavební úpravy a vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče“, reg. číslo CZ.06.2.

67/0.0/0.0/16_062/0004270 

Členové: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 

Usnesení RM č. 35/11/19: RM schválila zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče 

– výukové pomůcky (botanika, orgány)“ 

zadávané v otevřeném řízení podle § 

56 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání 

veřejných zakázek k projektu s názvem 

„Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče“, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_

062/0004270. 

Usnesení RM č. 36/11/19: RM schválila složení 

komise pro otvírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 

výukové pomůcky (botanika, lidské orgány)“ 

k projektu s názvem „Stavební úpravy 

a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“, reg. 

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

Členové: …, …, … 

Náhradníci: …, …, …

Usnesení RM č. 37/11/19: RM schválila zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 

výukové pomůcky (zoologie)“ zadávané 

v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 

134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek 

k projektu s názvem „Stavební úpravy 

a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“, reg. 

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

Usnesení RM č. 38/11/19: RM schválila složení 

komise pro otvírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 

výukové pomůcky (zoologie)“ k projektu 

s názvem „Stavební úpravy a vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče“, reg. číslo CZ.06.2.

67/0.0/0.0/16_062/0004270 

Členové: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 

Usnesení RM č. 39/11/19: RM schválila zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče 

– výukové pomůcky (knihy)“ zadávané 

v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 

134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek 

k projektu s názvem „Stavební úpravy 

a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“, reg. 

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

Usnesení RM č. 40/11/19: RM schválila složení 

komise pro otvírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče 

– výukové pomůcky (knihy)“ k projektu 

s názvem „Stavební úpravy a vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče“, reg. číslo CZ.06.2.

67/0.0/0.0/16_062/0004270 

Členové: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 

Usnesení RM č. 41/11/19: RM schválila zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče 

– výukové pomůcky (dílenské vybavení)“ 

zadávané v otevřeném řízení podle § 

56 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání 

veřejných zakázek k projektu s názvem 

„Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče“, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_

062/0004270. 

Usnesení RM č. 42/11/19: RM schválila složení 

komise pro otvírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče 

– výukové pomůcky (dílenské vybavení)“ 

k projektu s názvem „Stavební úpravy 

a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“, reg. 

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

Členové: …, …, …

Náhradníci: …, …, …

Usnesení RM č. 43/11/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení udělení souhlasu s podáním 

žádosti o dotaci na akci „Regenerace 

objektu Střelnice, Hustopeče,“ program 

Podpora regenerace brownfi eldů pro 

nepodnikatelské využití. 

Usnesení RM č. 44/11/19: RM schválila dohodu 

o skončení nájmu s panem Pavlem 

Eliášem, bytem Zádvorník 408, 691 63 Velké 

Němčice, IČO: 69739285 na užívání pozemku 

parc. č. 2568 o výměře 326 m2, zapsaný 



STR 11HUSTOPEČSKÉ LISTY   5 | 19

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Text 

dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 45/11/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora Agrimachines SE, 

Kubánské nám. 1391/11, Praha na stavbu 

"Agrimachines, stavební úpravy pro změnu 

užívání budovy" v objektu bývalé Nerie, 

Bratislavská ul. 

Usnesení RM č. 46/11/19: RM schválila 

projektovou dokumentaci investora E.ON 

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

Budějovice, IČO: 28085400 k územnímu 

řízení na stavbu "Hustopeče, Střední, 

rozšíření NN, Moltaš, č.stavby 1030049546", 

která bude realizována na pozemku města 

parc.č. 2167, k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení RM č. 47/11/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

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

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

28085400 na stavbu "Hustopeče, Střední, 

rozšíření NN, Moltaš, č.stavby 1030049546", 

která bude realizována na pozemku města 

parc.č. 2167, k.ú. Hustopeče u Brna, za 

jednorázovou úplatu 5.000,-Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 48/11/19: RM schválila 

projektovou dokumentaci investora …, 

U Vodojemu …, Hustopeče na stavbu " 

Novostavba RD Tábory" na pozemku parc.č. 

1766, k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení RM č. 49/11/19: RM schválila 

projektovou dokumentaci investora 

Hustopečská mandlárna s.r.o.. Nerudova 

299/24, Hustopeče, IČ: 29372143 na stavbu 

" Ohlášení stavebních úprav za účelem 

změny užívání stavby, areál Neria" a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení RM č. 50/11/19: RM neschválila 

projektovou dokumentaci investora …, 

…, Valtice na stavbu "Penzion Pod radnicí 

– změna užívání stavby" na Dukelském 

náměstí.

Usnesení (úkol) RM č. 51/11/19: RM ukládá vedení 

města a stavební komisi vejít v  jednání 

s investorem stavby „Penzion pod radnicí-

změna v  užívání stavby“ na Dukelském 

náměstí, a to ve věci zajištění parkovacích 

míst.

Usnesení RM č. 52/11/19: RM schválila 

projektovou dokumentaci investora 

AGROTEC a.s., Brněnská 74/12, Hustopeče na 

stavbu "AGROTEC - 2x TS 630kVA Hustopeče", 

realizované na soukromém pozemku 

investora a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu. 

Usnesení RM č. 53/11/19: RM schválila žádost paní 

…, Pittnerova …, Hustopeče na umístěním 

stavby plotu na svém pozemku parc.č. 

1559, který sousedí s městským pozemkem 

1557/1 podle předloženého nákresu. 

Usnesení RM č. 54/11/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene na přeložku dvou NTL 

plynovodních přípojek do jedné pro stavbu 

Rezidence Kollárova s domem správce 

v nádvoří, číslo stavby: 8800092111 s obchodní 

společností GasNet, s.r.o. zastoupenou 

obchodní společností GridServices, s.r.o., 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 

IČ: 27935311. 

Usnesení RM č. 55/11/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci a souhlas se stavbou žadatelů 

…, Holečkova …, Praha na stavbu RD na ulici 

Alejní. 

Usnesení RM č. 56/11/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení rozpočtové opatření města 

Hustopeče č.2/2019. 

Po navržených změnách činí 

příjmy rozpočtu 291 410 tis. Kč, 

výdaje rozpočtu 357 166 tis. Kč, 

fi nancování 66 756 tis. Kč. 

Usnesení RM č. 57/11/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení závěrečný účet města Hustopeče 

za rok 2018. 

Usnesení RM č. 58/11/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení účetní závěrku města Hustopeče 

za rok 2018. 

Usnesení RM č. 59/11/19: RM schválila účetní 

závěrky a hospodářské výsledky všech 

organizací, zřízených městem Hustopeče. 

Zlepšený hospodářský výsledek jednotlivých 

příspěvkových organizací bude použit 

k úhradě ztrát z minulých let, zbývající část 

k tvorbě rezervního fondu. 

Usnesení RM č. 60/11/19: RM doporučuje 

ZM ke schválení protokoly o provedení 

veřejnoprávních kontrol příspěvkových 

organizací města Hustopeče. 

Usnesení RM č. 61/11/19: RM schválila objednávku 

na vybudování zabezpečení a rozvodů 

internetu v objektu Dobrovského 2, fi rmou 

Radek Mahovský Uherčice 376, IČ 69683816, 

za cenu 329.810 Kč. 

Usnesení RM č. 62/11/19: RM bere na vědomí 

informaci o možnostech polepu oken 

objektu Stará pošta protisluneční folií.  

Usnesení RM č. 63/11/19: RM bere na vědomí 

žádost Hustopečské výtvarné skupiny 

Alfons o fi nanční příspěvek na ubytování pro 

Polskou výtvarnici Edit Kula. RM požaduje 

doplnit žádost o výši požadovaného 

příspěvku a o podpis oprávněné osoby na 

žádosti. 

Usnesení RM č. 64/11/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení souhlasu dle ustanovení § 84 odst. 

2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

s uzavřením pracovněprávního vztahu 

(dohody o provedení práce) mezi Městem 

Hustopeče a zastupitelem Ing. … na výkon 

práce promítače v kině. 

Usnesení RM č. 65/11/19: RM bere na vědomí 

informaci o ukončení projektu "Strategické 

řízení MěÚ Hustopeče, reg.č.: CZ.03.4.74/0.

0./0.0./16_033/0002850, včetně seznámení 

s výstupy Strategie rozvoje Městského úřadu 

a IT strategie Městského úřadu. 

Usnesení RM č. 66/11/19: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Územní 

studie – Hustopeče S6 s dodavatelem 

ATELIER TECL s.r.o., Strž 554/1, 639 00 Brno 

Štýřice, IČ: 28320816, kterou se upravuje 

termín realizace a předání díla na "nejdéle 

do 90 kalendářních dnů od data předání 

písemného pokynu objednatele zhotoviteli 

k dopracování 2. etapy díla" 

Usnesení (úkol) RM č. 67/11/19: RM ukládá 

SPOZAMu projednání návrhu vzorové 

smlouvy na krátkodobý pronájem sportovní 

haly na Majetkoprávnímu odboru 

Usnesení RM č. 68/11/19: RM bere na vědomí 

odstavení kogenerační jednotky na 

SPOZAMu z důvodu nerentabilnosti opravy. 

Usnesení RM č. 69/11/19: RM schválila podání 

žádosti na omezení provozu motorových 

vozidel v ulici Ha Hradbách dne 26. 4. 2019 od 

12:00 hod. do 18:00 hod. v  prostorách před 

nemovitostí (stodolou) na Turhandlích 90.

Usnesení RM č. 70/11/19: RM bere na vědomí 

výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 71/11/19: RM bere na vědomí 

metodiku pro sociální program města na 

podporu zejména nadaných dětí ze sociálně 

slabých rodin. 

Usnesení RM č. 72/11/19: RM bere na vědomí 

zápis ze Sociální komise ze dne 19. 3. 2019. 

Usnesení RM č. 73/11/19: RM bere na vědomí 

zápis z Komise pro územní rozvoj ze dne 26. 

3. 2019.

Usnesení RM č. 74/11/19: RM revokuje usnesení 

RM č. 21/10/19: RM schvaluje žádost …, 

Svat. Čecha …, Hustopeče na rozšíření 

a prodloužení zpevněné plochy před 

domem. RM požaduje předložení alespoň 

situačního výkresu plánovaného zpevnění 

veřejné plochy včetně napojení na přilehlou 

silnici.

Usnesení RM č. 75/11/19: RM revokuje usnesení 

RM č. 51/10/19: RM schválila osazení svislého 

dopravního značení „IP13b Parkoviště 

s parkovacím kotoučem a dodatkové 

E13 s  textem „stání max 1 hodina, omezení 

platí od 07 – 17 hodin“ umístění DZ na 

ulici Bratislavská, před prodejnou jízdních 

kol. Osazení dopravního značení, po jeho 

stanovení silničním správním úřadem, 

provedou Městské služby Hustopeče. 

Financování bude provedeno rozpočtem 

Města Hustopeče, položka komunikace. 

Usnesení RM č. 76/11/19: RM schválila osazení 

svislého dopravního značení „IP13b 

Parkoviště s parkovacím kotoučem 

a dodatkové E13 s  textem „stání max. 

30 minut, omezení platí od 07 – 17 hodin“ 

umístění DZ na ulici Bratislavská, od prodejny 

jízdních kol po přechod u Frauenthalu. 

Osazení dopravního značení, po jeho 

stanovení silničním správním úřadem, 

provedou Městské služby Hustopeče. 

Financování bude provedeno rozpočtem 

Města Hustopeče, položka komunikace. 

Usnesení RM č. 77/11/19: RM schválila ceník pro 

krátkodobý pronájem nebytového prostoru 
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– místnosti č. 104 v areálu Penzionu – domově 

pro seniory, Žižkova 906/1, Hustopeče.

Pronájem do 4 hodin   500 Kč

Pronájem 4 – 12 hodin  1.000 Kč

Za každých dalších 12 hodin 1.000 Kč

Tento ceník se netýká uzavřených Smluv o nájmu 

nebytových prostor.

Usnesení z IV. schůze Zastupitelstva 
(11.04.2019) 

Usnesení č. 5/IV/19: ZM bere na vědomí zápis 

z jednání Finančního výboru ZM ze dne 

4.4.2019.

Usnesení č. 6/IV/19: ZM neschvaluje 

vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 

1250/9 ve vlastnictví města Hustopeče 

nebo směny pozemků p.č. 1250/3 a p.č. 

1250/10 ve vlastnictví manželů … za pozemek 

p.č. 1250/9 ve vlastnictví města Hustopeče.

Usnesení č. 7/IV/19: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru prodeje pozemku parc. č. 

1052 o výměře 19 m2, vedený jako zastavěná 

plocha a nádvoří, zapsaný u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 

10001, katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče. Písemné nabídky budou 

podány vč. uvedení navrhované výše kupní 

ceny, nejméně však 300 Kč/m2 (cena pro 

dokupy), plus náklady spojené s  převodem 

pozemku. Město si vyhrazuje právo uzavřít 

smlouvu i za jiných podmínek. Text záměru 

je součástí zápisu. 

Usnesení č. 8/IV/19: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části městského pozemku 

parc. č. 2500/117 o orientační výměře 32 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. 

Usnesení č. 9/IV/19: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části pozemku p.č. 

4542/253 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 10/IV/19: ZM neschvaluje 

vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 

4546/3 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení č. 11/IV/19: ZM schvaluje kupní 

smlouvu se společností E.ON Distribuce, 

a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 

28085400 na prodej geometrickým plánem 

č. 3710-181/2016 nově vytvořeného pozemku 

parcela číslo KN 3178/7 vzniklého z pozemku 

3178/6 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna za celkovou částku 35.900  Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/IV/19: ZM schvaluje kupní smlouvu 

s Ing. …, Kupkova …, 690 02 Břeclav na koupi 

pozemků p.č. 991/67 o výměře 94 m2 a p.č. 

991/68 o výměře 250 m2 za celkovou částku 

34.400 Kč. 

Usnesení č. 13/IV/19: ZM schvaluje uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí směnné se 

Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 

1, IČ: 70994234 na části pozemku města p.č. 

1250/11 o výměře cca 17 m2 za část pozemku 

ČR, SŽDC, s. o. p.č. 1249/1 o výměře cca 50 m2 . 

Text směnné smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/IV/19: ZM schvaluje 

podaní žádosti na směnu pozemku 

města Hustopeče parcelní číslo KN 

4524 v k.ú. Kurdějov za pozemky či části 

pozemku 3163 a 3169 v k.ú. Hustopeče u Brna 

ve vlastnictví České republiky, Lesy České 

republiky, s. p. 

Usnesení č. 15/IV/19: ZM schvaluje povolení 

vstupu do chodníku na ulici Brněnská 

v Hustopečích před domem č.p. 

388/13 za účelem vybudování přípojky 

dotčeného domu na kanalizaci za podmínek 

uvedení chodníku do původního stavu, 

složení kauce ve výši 10.000 Kč a omezení 

provozu na chodníku max po dobu 7 dnů. 

Usnesení č. 16/IV/19: ZM schvaluje smlouvy 

o dofi nancování projektů FC Hustopeče 

na "Osvětlení tréninkové plochy" a 

"Rekonstrukce automatické závlahy hlavní 

travnaté plochy". 

Usnesení č. 17/IV/19: ZM schvaluje 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 č. 18/IV/19: ZM schvaluje podání 

žádosti o dotaci na akci „Regenerace 

objektu Střelnice, Hustopeče,“ program 

Podpora regenerace brownfi eldů pro 

nepodnikatelské využití. 

Usnesení č. 19/IV/19: ZM schvaluje Dodatek č. 9 ke 

zřizovací listině organizační složky Správa 

a údržba města Hustopeče. Dodatek č. 9 je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/IV/19: ZM schvaluje Dodatek 

č. 6 ke zřizovací listině organizační složky 

Marketing a kultura města Hustopeče. 

Dodatek č. 6 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 21/IV/19: ZM schvaluje Přehled 

změn v majetku předaného k hospodaření 

v roce 2018 a stav majetku předaného 

k hospodaření k 31.12.2018 příspěvkových 

organizací města: 

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, 

okres Břeclav, příspěvková organizace 

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres 

Břeclav, příspěvková organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres 

Břeclav, příspěvkový organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres 

Břeclav, příspěvková organizace 

Sportovní zařízení města Hustopeče, okres 

Břeclav, příspěvková organizace 

Centrum volného času Hustopeče, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Usnesení č. 22/IV/19: ZM bere na vědomí 

protokoly o provedení veřejnoprávních 

kontrol příspěvkových organizací města 

Hustopeče a TJ Hustopeče (příjemce dotací). 

Usnesení č. 23/IV/19: ZM schvaluje účetní závěrku 

města Hustopeče za rok 2018. 

Usnesení č. 24/IV/19: ZM schvaluje Projednání 

závěrečného účtu města Hustopeče za rok 

2018 se uzavírá vyjádřením: ZM schvaluje 

souhlas s celoročním hospodařením, a to 

bez výhrad. 

Usnesení č. 25/IV/19: Z bere na vědomí 1. 

rozpočtové opatření města Hustopeče na 

rok 2019.

Celkové příjmy rozpočtu města ve 2.RO činí 

291 410 tis. Kč 

celkové výdaje jsou 357 166 tis. Kč a 

fi nancování je ve výši 65 756 tis. Kč. 

Samostatnou přílohou tohoto bodu je text 

1.rozpočtového opatření města Hustopeče 

pro rok 2019 s popisem změn.

Usnesení č. 26/IV/19: ZM schvaluje 2. rozpočtové 

opatření města Hustopeče pro rok 2019. 

Celkové příjmy rozpočtu města ve 2.RO činí 

291 410 tis. Kč 

celkové výdaje jsou 357 166 tis. Kč a 

fi nancování je ve výši 65 756 tis. Kč.

Samostatnou přílohou tohoto bodu je text 

2.rozpočtového opatření města Hustopeče 

pro rok 2019 s popisem změn.

Usnesení č. 27/IV/19: ZM schvaluje souhlas dle 

ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, s uzavřením 

pracovněprávního vztahu (dohody 

o provedení práce) mezi Městem Hustopeče 

a zastupitelem Ing. … na výkon práce 

promítače v kině. 

Usnesení č. 28/IV/19: ZM vzalo na vědomí 

informaci o ukončení projektu "Strategické 

řízení MěÚ Hustopeče, reg. č.: CZ.03.4.74/0.

0./0.0./16_033/0002850, včetně seznámení 

s výstupy Strategie rozvoje Městského úřadu 

a IT strategie Městského úřadu.

Usnesení č. 29/IV/19: ZM schvaluje Obecně 

závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 

6/2019, kterou dochází k úpravě termínu pro 

Hafo Fest na duben nebo červen, a současně 

se ruší OZV č. 1/2019. Text OZV je přílohou 

zápisu.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Velikonoční svátky jsou spojené s  řadou 

tradic. Zejména pondělní mrskut vyžaduje 

mnoho příprav. Chlapci a muži shání vrbové 

proutky a pletou pomlázky, dívky a ženy zdobí 

kraslice. Používají se nové techniky a mate-

riály, ale i staré, lety osvědčené metody, jako 

batikování v  cibulových slupkách, drátování, 

škrábání nebo malování voskem.  Kromě vajec 

pro koledníky je však třeba připravit a vyzdo-

bit i dům nebo byt, což je pro kreativní duše 

příležitost k  vytváření různých nápaditých 

dekorací. Paní doktorku Zdenku Strouhalovou 

z  Hustopečí k  technice paličkování přitáhlo 

právě velikonoční vajíčko. „Paličkování dělám 

už patnáct let, dostala jsem se k tomu tak, že 

vedle v  knihovně jsem na výstavě objevila 

paličkované vajíčko. Zjistila jsem kontakt na 

paní Drahomíru Hrbáčkovou, která paličkuje 

už přes padesát let a vede kurzy. Jezdím k  ní 

do Brna každých 14 dní,“ popsala svou cestu 

ke starému řemeslu paní Strouhalová. Techni-

ka zhotovování plošné krajky se pro dětskou 

lékařku stala hlavní náplní volného času. 

Paličkuje téměř denně i čtyři nebo pět hodin. 

Dvakrát ročně jezdí do Vamberka a Valašského 

Meziříčí na krajkářské trhy. Tam hledá inspira-

ci, shání vzory, kterým se v  paličkování říká 

podvinky. A také si přiveze zásobu potřebných 

bavlněných přízí, které už běžně v galanteriích 

nejsou k dostání.

Příze se pomocí paliček kříží a stáčí, a tím 

vytváří různé vazby jako například plátno, síť 

nebo řetízek.  Čím více nití a paliček se použije, 

tím je vzor složitější a vyžaduje delší čas, i na 

drobný motiv je třeba několik hodin.

 Paní Strouhalová ale nevytváří jenom 

velikonoční dekorace. Před Vánoci vystavo-

vala v  místní knihovně paličkované betlémy. 

Pokud se vám jemné paličkované motivy líbí 

a máte dostatek trpělivosti i zručnosti, můžete 

se podmanivým uměleckým řemeslem také 

nechat zlákat.  

-kam-

HUSTOPEČE SE BAVÍ

CVČ Pavučina pojala letošní Jarnění v poně-

kud ekologičtějším duchu. Tuto tradiční akci 

totiž propojila se  Dnem Země. Snažila se 

vymyslet velikonoční stanoviště tak, aby více 

souzněla s přírodou. Na děti (a také jejich 

rodiče) čekaly známé aktivity jako například 

pletení žil, barvení vajíček na všechny možné 

způsoby a zdobení perníčků, ale také pozná-

vačky, stavění z  dřívek, házení poletuchou 

vyrobenou z  přírodních zdrojů nebo střelba 

z luku.

Dívky ocenily především kreativní činnos-

ti, našly se však i takové, které se pletením 

pomlázky přidaly k  hochům. „Každá žena by 

měla být do příštího roku opět mladá, krásná 

a povzbuzená jarní přírodou, proto je pomláz-

ka důležitá a živý proutek nenahradí žádná 

vařečka!“ upozornil vrchní pletař Petr Fridrich.

Pro ty, co raději dekorují, bylo připrave-

no hned několik možností zdobení kraslic, 

od tradičního vosku přes vajíčka papírová až 

k  neobvyklému barvení blátem, do kterého 

se po zaschnutí daly vyrývat různé ornamenty. 

Touto technikou inspirovali organizátory lidé 

až z pravěku. „Sice je to vajíčko, které se nesmí 

dát na déšť, protože by se vám rozteklo, nicmé-

ně když se nepodaří, umyjete ho a můžete začít 

znova. A jakmile je po Velikonocích, můžete 

vajíčko vyhodit do bioodpadu a nic se nesta-

ne, naopak tím prospějete,“ přiblížila techniku 

lektorka z Pavučiny, Ingrid Florusová. 

Kromě vajíček bylo možné si v  M-klubu 

nazdobit také jarní větvičku nebo velikonoční 

perníček. „Mezi dětmi je tohle celkem oblí-

bená záležitost, protože na perníček dokáží 

malovat i ti nejmenší,“ prozradila expertka 

na zdobení, Jana Mikuličová. 

Ke všem příjemným jarním aktivitám, 

přispělo i krásné počasí. Letošní Velikonoce už 

jsou za námi, a tak se můžeme těšit, co nám 

Pavučina připraví příští rok! 

-slam-

Když Velikonoce připadnou na Den Země

Vejce se zdobila i prastarou technikou, obarvila se 
blátem, do kterého se po zaschnutí vyrývaly různé 
ornamenty.

Do pletení pomlázek se zapojily i dívky.

Paní doktorka Strouhalová se paličkování věnuje už 
patnáct let.

Zdobily se kraslice.
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Velikonoce oživují stará řemesla

Turistické a informační centrum města 

Hustopeče a Odbor Marketing a kultura 

města Hustopeče jsou od dubna 

přestěhovány v budově Kina,

včetně redakce Hustopečských listů a Hustopečské 

televize. Nově nás najdete v prvním patře budovy Kina, 

Dukelské nám. 42/15
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Necelé tři stovky návštěvníků dorazily 

v  sobotu 6. dubna do Amande Hotelu košto-

vat vína na soutěžní přehlídku O Hustopeč-

skou pečeť. Připraveno pro ně bylo 240 vzorků 

vín odrůd typických pro hustopečský region. 

Největší odměnou pro vinaře bylo získání 

bronzové, stříbrné nebo dokonce zlaté Husto-

pečské pečetě, kterou se nyní můžou oceněná 

vína pyšnit. Soutěžní vzorky byly rozdělené do 

dvanácti kategorií. U bílých se hodnotila zvlášť 

sladší a sušší vína. 

Z místních brala příčku nejvyšší  Vinař-

ství Jurák a syn s  frankovkou a Pechor vinař-

ství, s.r.o., za ryzlink vlašský a ryzlink rýnský, 

obojí nad 12 gramů zbytkového cukru.

Mezi další vítěze v kategorií červených odrůd 

se zařadili Radek Zálešák se svatovavřineckým 

a Patria Kobylí s  andré a modrým portuga-

lem. V bílých vínech do 12 gramů zbytkového 

cukru bodovala Vinařství Šoman s  ryzlinkem 

vlašským, Vinařství Starý vrch s  veltlínským 

zeleným, Vinařství U Kapličky, s.r.o., s  ryzlin-

kem rýnským a vinař Libor Bařina s tramínem. 

U sladších vín nad 12 gramů zbytkové-

ho cukru si prvenství v  kategorii připsali 

ještě Vinařství Josef Dufek s  veltlínským 

zeleným a Znovín Znojmo za tramín. 

Příjemnou atmosféru přehlídky doplnila 

Starobřeclavská cimbálová muzika a soutěžní 

výstava O Hustopečskou pečeť opět ukázala, 

že i přes užší odrůdovou zaměřenost oslovila 

stálé i nové příznivce. 

-hrad-
Článek byl zveřejněn na webu města 8. 4. 2019.

Hustopečské pečetě ozdobily vína

 Vinařství Jurák a syn získalo ocenění za frankovku.Návštěvníci mohli ochutnat přes 300 vzorků vín.
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BURČÁKOVÉ

Olympic
SlzaCigánski

Diabli

Tereza Mašková

sla  nosti

3. - 5.  10. 2019 Hus  ope e

Předprodej vstupenek 
jen za 150 Kč do 30. 6. 2019
Turistické a informační centrum
Dukelské nám. 15, Hustopeče | Ticketstram, SMS ticket
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Duben je pro hustopečskou knihovnu 

měsícem akcí. Ve čtvrtek 4. dubna se v učebně 

knihovny konala přednáška Chráněná příroda 

města Brna, která byla doprovázena stejno-

jmennou putovní výstavou. Kromě výstavy 

si návštěvníci mohli do 29. dubna prohléd-

nout knižní burzu a za symbolický poplatek si 

odnést knihu.

Přednáškou měl původně provázet pan 

Miroslav Sedláček, protože nakonec nemohl 

přijet, zastoupila ho paní Jarmila Čeperová, 

která učí biologii a chemii na místním gymná-

ziu. Představila třicet chráněných oblastí Brna 

a posluchače přednášky se snažila motivovat 

k navštívení těchto oblastí. Především doporu-

čovala Stránskou skálu nebo Kamenný vrch. 

„Na Kamenném vrchu v  současnosti kvete asi 

šest set trsů koniklece velkokvětého, což je 

největší lokalita koniklece na světě,“ překvapi-

la Čeperová. Na přehledných panelech výstavy 

byly jednotlivé chráněné lokality důkladně 

popsány.

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 5. 4. 2019.

Hustopečské muzeum a galerie pozva-

lo všechny, kteří se rádi kochají uměním, 

na tradiční výstavu, jejíž exponáty vycházejí 

z rukou žáků Gymnázia T. G. Masaryka, Husto-

peče, Centra volného času Pavučina a Základní 

umělecké školy Hustopeče. Tyto organizace  se 

ve vystavování pravidelně střídají s  místními 

školkami a základními školami.

Výstava byla poslední březnovou neděli 

zahájena slavnostní vernisáží, kterou dopro-

vodili svou hrou na klavír žáci ZUŠ Magdalé-

na Klímová a Lukáš Zemene. K  nim se přidal 

i bývalý žák, Jan Jetřich Kopa, jenž nechal roze-

znít svůj akordeon. Pro návštěvníky vernisáže 

bylo kromě působivě a citlivě rozvržené výsta-

vy připraveno i drobné občerstvení. 

Téma výstavy nebylo jednotné. Každá 

z  organizací si zvolila to své a návštěvníkům 

se tak naskytl pohled na několik tematických 

celků. „Nás napadlo, že krásným tématem 

je hudba, a ta se dá ztvárnit nejen poslecho-

vě, jak jsme zvyklí, ale právě i vizuálně. Naše 

výstava má téma Pusťme hudbu do svých srdcí, 

melodie srdce, hudba duše,“ prozradila orga-

nizátorka výstavy a pedagožka CVČ Pavučina 

Ingrid Florusová.

Gymnázium využilo příležitosti a žáci svá 

díla stylizovali rovnou do tří různých významo-

vých okruhů. Vytvářeli je v hodinách výtvarné 

výchovy pod taktovkou paní učitelky Blanky 

Cahové. „Vystavujeme ve dvou místnostech 

a máme tři tematické celky, kroje Hustopečska, 

které se nosily v  19. století, téma 100 let výro-

čí republiky, kde jsme se zaměřili na Tomáše 

Garriqua Masaryka, jenž je s Hustopečemi úzce 

spjat, a třetím tématem jsou linoryty různých 

podob,“ objasnila Cahová. 

Základní umělecká škola obsadila hned 

první místnost galerie a téma jejích děl zůstá-

vá skryto pod plachtou záhady. Výtvory jsou 

velmi barvité a rozdílné, o tom, jaké pocity 

se skrze ně autoři pokoušeli vyvolat, se mohli 

návštěvníci přesvědčit sami.

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 2. 4. 2019.

Galerii zaplnila hudba a výtvory žáků

 Jedním z tematických celků byly kroje Hustopečska.
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Knihovna ožila výstavou i přednáškou

V dubnu v knihovně probíhala burza knih. Na přehledných panelech výstavy byly jednotlivé 
chráněné lokality Brna důkladně popsány. 
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Každý ročník hudebního festivalu, který má 

za cíl přivézt i do menších moravských měst 

špičkové umělce, má nějaké jednotící téma. 

Dramaturgové Tully Potter a Barbara Maria 

Willi ho letos nazvali Koncert národů a vyšli od 

hudební podoby Vídeňského kongresu, který 

před více než dvě stě lety pomohl k nastolení 

dlouholeté evropské politické rovnováhy, a tím 

i podmínek k rozvoji umění jednotlivých náro-

dů. 

Pozvání na festival přijala výtečná smyčco-

vá kvarteta, která přednesou nejzajímavější 

díla jednotlivých národních škol. V  Husto-

pečích zahraje v  pondělí 3. června osvědče-

né Talichovo kvarteto. Toto české komorní 

těleso si i přes generační výměny udrželo 

mimořádně vysokou interpetační úroveň 

již neuvěřitelných 55 let. V  evangelickém 

kostele zahrají od 19:30 známý smyčcový 

kvartet Antonína Dvořáka, hravě líbezný kus 

jaroměřického skladatele Františka Adama

Míči i brilantní skladbu Jana Václava Kalivody. 

V  úterý 18. června rozezní kurdějovský kostel 

svatého Jana Křtitele struny výtečného fi nské-

ho kvarteta Meta4. Předvedou opus uznáva-

né soudobé fi nské skladatelky Kaiji Saariaho  

nazvaný Terra Memoria i dílo dalšího krajana, 

Jeana Sibelia Voces Intimae, při kterém bude-

me moci naslouchat důvěrnému rozhovoru 

čtyř hlasů.

Vstupenky na oba koncerty jsou v  před-

prodeji v  síti Ticketportal (250,- Kč / 150,- Kč 

studenti a důchodci), v  hustopečském TIC je 

do konce května zakoupíte za zvýhodněnou 

cenu.

-kam-

Letošní Concentus Moraviae bude koncertem národů
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Základní umělecká škola uspořádala 

v neděli 31. března neobvyklý koncert s názvem 

Hraje celá rodina. Tentokrát se předvedli nejen 

samotní žáci, ale společně s nimi také jejich 

rodiny, a vytvořili tak několik kapel, které svou 

hudbou rozproudily hustopečský evangelický 

kostel. 

Tuto akci pořádala ZUŠ poprvé. „Nápad 

uspořádat tento koncert si paní učitelka 

Konečná dovezla z dovolené, kde se setkala 

s paní ředitelkou hudební školy z Brna,“ odtaj-

nil ředitel Základní umělecké školy Jaromír 

Benda. „Měli jsme z  toho zpočátku trošku 

strach, báli jsme se, že vystoupí tak dvě  tři 

čísla,“ sdělil prvotní obavy. Ty, jak se ukáza-

lo, nakonec byly naprosto zbytečné, protože 

zájem rodin vystoupit byl enormní. 

Koncert tak nakonec tvořilo dohromady 

třináct výstupů a k  posluchačům se linula 

hudba z  nepřeberného množství nástrojů,  

od malých flétniček a kláves přes tubu, trub-

ku, kytaru až k houslím a violoncellu. Někteří 

z  vystupujících se nebáli zapojit i svůj hlas 

a hudební podklad dokreslili zpěvem. 

To, jak bude samotný koncert vypadat, do 

poslední chvíle nevěděli ani samotní pořa-

datelé. Generálka proběhla v  sobotu, ale ne 

každý z účinkujících se jí mohl zúčastnit, a tak 

byl konečný výsledek překvapením pro všech-

ny. 

Přestože měl tento typ koncertu premiéru, 

vypadá to, že se rozhodně nekonal naposledy. 

„Myslím si, že to nakonec dopadne, jak říkala 

paní učitelka Konečná, a budeme muset dělat 

pořadníky pro rodiče, aby se mohli zúčastnit 

dalších ročníků,“ vtipkoval ředitel Benda. 

Máme se tak na co těšit. Samotný poslech 

nadaných žáků přináší potěšení, pohlazení na 

duši a radost, to všechno se však znásobí, když 

je doprovází ti, po nichž svůj talent zdědili. 

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

Když hraje a zpívá celá rodina

Rodina Slaných zahrála osmiručně na klavír. Rodinnou kapelu vytvořili i Špačkovi.
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100 LET

GYMNÁZIA 

V HUSTOPEČÍCH

PROGRAM   OSLAV

20. 6. - 1. 9. 2019 

 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 

„Komenský vybojoval – škola zachová“ 

výstava ke 100 letům 

Gymnázia T. G. Masaryka v Hustopečích

čtvrtek  3. 10. 2019 

Dukelské náměstí · Vystoupení  školní kapely 

a taneční skupiny v rámci Burčákových 

slavností

sobota   5. 10. 2019

budova školy · 11.00 - 16.00

11.00  vernisáž výstavy obrazů 

Antonína Vojtka a výstavy o historii   

a současnosti školy (vstup z Dukelského 
náměstí i z Bratislavské ulice)

www.gymhust.cz

sobota   12. 10. 2019    11.00 - 16.00

možnost navštívit Gymnázium 

T. G. Masaryka, Městský úřad Hustopeče, 

Městské muzeum a galerii Hustopeče, kostel 

sv. Václava a sv. Anežky České,  evangelický 

kostel a Křesťanské centrum Apoštolské 

církve

11.00  derniéra výstavy obrazů A. Vojtka 

· setkání absolventů a bývalých 

i současných učitelů 

17.00  slavnostní koncert 

neděle  13. 10. 2019 

10.00  komentovaná prohlídka města 

(od budovy muzea) 
14.00  slavnostní odhalení pamětní desky 

evangelického faráře Vlastimila 

Svatopluka Jurena, zakladatele české

školy a Gymnázia T. G. Masaryka 

v Hustopečích, na budově 

evangelického kostela

15.00  koncert a přednáška v evangelickém 

kostele
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
květen 2019

AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece.cz
Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 411, kultura@hustopece.cz

KINO, Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 410
www.kinohustopece.cz,  kino@hustopece.cz

po 13.5. 18.00 Koncert Veselá trojka. Sál společenského domu, 
vstupné 180 Kč, předprodej vstupenek v TIC 
Hustopeče a v síti Ticketstream.

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

ne  5.5. 19.30 Rozbité demižóny. Divadelní komedie v podání
po  6.5. 19.30 místního ochotnického souboru Foor. Autorka 

Markéta Harasimová pro ně napsala vinařskou 
komedii o konfl iktu dvou sousedů vinařů.

připravujeme:
ne 9.6. 10.00 Na kouzelném paloučku - hosté Jů a Hele. 

Pohádka pro děti v podání loutkoherecké skupiny 
Loudadlo.

po 10.6. 19.30 Božská Sarah. Slavná hra o posledním létě 
proslulé herečky. V hl. roli: Iva Janžurová.

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

ne 28.4. - 19.5.  Výstava plastik a kreseb akademického 
sochaře František Navrátila. Vernisáž výstavy 
bude v neděli 28. dubna v 16 hodin v galerii domu 
U Synků.

ne 26.5. - 16.6.   Výstava vitráží  a soch. Edyta Kulla a Pavel Klak.
Vernisáž výstavy bude v neděli 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 5.5. 8.00 Zájezd do Zoo v Jihlavě. Mohou se účastnit 
rodiče s dětmi, nebo i děti samotné, pedagogický 
doprovod je zajištěn. Rezervace míst do 2. května 
na pavucina@volny-cas.cz nebo 774 095 524. 

ne  26.5.  15.00 Den koní na jízdárně Pavučiny. Vystoupení dětí 
z chovatelského kroužku, skoková vystoupení, 
svezení na koních. Vyhlášení vítězů výtvarné 
soutěže.

Teroristka Avengers:
Endgame

Rocketman

Aktuální program na www.kinohustopece.cz

pá  24.5. 15.00 Noc kostelů. Celorepubliková akce. Veřejnosti 
se otevřou všechny hustopečské svatostánky, 
jednotlivé církve nabídnou bohatý doprovodný 
program. V evangelickém kostele bude od 18.00 
hodin absolventský koncert ZUŠ.

V květnu budeme promítat:

st  1.5.  10.00 56. Májová výstava vín. Pořádá Český 
zahrádkářský svaz Hustopeče. Sál společenského 
domu, Herbenova 4.
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Šimon Hycl
nar. 08.01.2019

Dominik Dufek
nar. 19.02.2019

Lukáš Hulata
nar. 14.01.2019

Beáta Kiliánová
nar. 18.10.2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
ZE DNE 6. 4. 2019

Zpracovala:
Simona Procházková, 
komise obřadů a slavností
Foto: Strohová Pavla

Diana Franzl
nar. 03.02.2019

HZS 150 Kč/hod – 250 Kč/hod. 
Řidičský průkaz sk. B vítán. 

Možné přijmout i na IČO. 

KLEMPÍŘE A TESAŘE
přijmeme do pracovního poměru 

Info na tel.: 605 247 738, 733 121 246
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 6.5. / 20.5.

Papír, plast, nápojové kartony: 7.5.

Bioodpad: 13.5. / 27.5.

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

O státních svátcích 1. a 8.5. bude zavřeno. Aktuální informace na 

www.spozam.cz , na FB nebo na tel.: 702 204 600. 

st  15.5.  18.00 Povídání o pouti do Herrnhut. Po stopách našich 
předků ve víře se vydaly tři přítelkyně z Brna. 
Setkání se uskuteční na faře.

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

pá  10.5.  7.00 Zájezd na Čapí hnízdo. Odjezd od Kamenné 
krásy v 6.15, z autobusového nádraží v 6.30.

út  14.5. 7.00 Zájezd do termálních lázní Dunajská Streda. 
Odjezd od Kamenné krásy v 6.45, z AN v 7.00. 

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  15.5. 15.00 Přednáška Vlastimila Schildbergera Operace 
březnový vítr. Povídání o okupaci zbytku Čech
a Moravy, návštěvě A. Hitlera v Praze a Brně. 

so  25.5.   6.30 Poznávací zájezd Nový Jičín – Kunín.
ne  26.–31.5.  Ozdravný a relaxační pobyt ve Spišské Staré Vsi 

s výlety do okolí.

so 25.5.  Kolo pro život. Největší seriál závodů na horských 
kolech, pořádá Agrotec, a. s., Hustopeče.

FOTBAL
st 1.5. 9.00 FC Hustopeče – Ždánice (starší žáci)
  10.45 FC Hustopeče – Ždánice (mladší žáci)
ne  5.5.   9.00 FC Hustopeče – Újezd/Prace (starší žáci)
  10.45 FC Hustopeče – Újezd/Prace (mladší žáci)
  14:45 FC Hustopeče – Mikulov (dorost)
  17.00 FC Hustopeče – Velký Dvůr (muži A)
so  18. 5.   9.30  Mezinárodní turnaj přípravek U9 (hráči mladší 

devíti let). Zúčastní se i ligové týmy ČR, Slovenska
a Maďarska. Hlavní plocha fotbalového hřiště.

ne 19.5. 9.00 FC Hustopeče - Kohoutovice B (starší žáci)
  10.45  FC Hustopeče - Kohoutovice B (mladší žáci)
  14.45 FC Hustopeče - Velké Pavlovice (dorost)
  17.00 FC Hustopeče - Březí (muži A)

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  2.5.  10.00 Výtvarná výchova – koníček na louce.
čt  9.5.  10.00 Tělesná výchova – cvičení s Cipískem.  
čt  16.5.   10.00 Výtvarná výchova – motýlek.   
čt  23.5.  10.00 Tělesná výchova – cvičení s Cipískem.  
čt  30.5.  10.00 Výtvarná výchova – raketa.

čt  2.5. – 30.5.  Výstava fotografi í Lucie a Františka Skálových. 
V pálavských humnech. Vestibul knihovny.

čt  2.5. – 30.5.  Prodejní výstava šperků Jitky Schubertové.
čt  16.5. 17.00 Přednáška Martiny Bittnerové. Osudové ženy  

Karolína Světlá a Božena Němcová. Učebna 
knihovny.

ESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Masarykovo nám. 590/4, Hustope e, tel.: 605 545 592

Léto se blíží, poj me se na n j p ipravit

Výživové poradenství
Tréninky v posilovn  
(posilovna nad krytým bazénem Hustope e)
Tel: 728701551; pavelfurch@seznam.cz
www.vyzivovyporadce-hustopece.cz
Nutno se dop edu objednat

Poradce pro výživu

Pavel Furch, DiS.
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Ochutnat a zakoupit můžete

v Hustopečském sklípku u Radů

ul. Na Hradbách 67, Hustopeče

pá 14 - 16 hod., so 14 - 16 hod.

nebo po tel. domluvě. Tel.: 608 433 199

Nabízíme:

Mandla  40% obj. alk.
Mandla sladká  40% obj. alk.
Mandla karamelová 35% obj. alk.
Mandla kávová  30% obj. alk.
Višňovka  35% obj. alk.
Ořechovka  35% obj. alk.
Zázvor   30% obj. alk.

Jednotná cena je  250 Kč/0,5 l

   120 Kč/0,2 l

www.optika-jako.cz 

Brněnská 27a
(MEDICENTRUM)

Hustopeče

tel: 519 411 692 
*

EyeDrive®

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

*Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových čoček, značky 
reprezentující progresivní čočky. 

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

AKCE: 1+1 ZDARMA

celosvětově v progresivních 
brýlových čočkách* #1
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S  prvními slunečními paprsky, s  prvním 

petrklíčem, každé jaro slavíme Velikonoce. 

Povídáme si o zvycích a tradicích, symbo-

lech Velikonoc jako jsou pomlázka, zajíček, 

beránek a hlavně malovaná vajíčka. Víme, že 

třeba vajíčka se nemusejí barvit jen barvami 

z  obchodu, ale třeba slupkami z  cibule, odva-

rem z kopřiv, že se mohou zdobit slámou nebo 

voskem. Na jaře se rodí mláďátka a zem je 

připravena, abychom mohli zasít semínka, 

zasadit rostlinky. I my už jsme do připravených 

záhonkových beden naseli ředkvičky, hrášek, 

mrkev a zasadili jahody. Staráme se i o bylin-

kovou zahrádku. Při procházkách obdivujeme 

kvetoucí zahrádky a jejich barevnost. Jaro už je 

prostě tady.

Kolektiv MŠ Pastelka

V průběhu měsíce dubna se v celé repub-

lice konaly zápisy prvňáčků pro školní rok 

2019/2020. Obě hustopečské základní školy 

pro tento velký den zvolily úterý 9. dubna.

Letos se na obě školy přihlásil téměř stej-

ný počet dětí. „K dnešnímu dni jsem přijala 

53 přihlášek, vyřizují se nějaké odklady, takže 

reálně přijatých dětí bude kolem 40. Z toho 

důvodu budeme v září otvírat dvě třídy po 

dvaceti dětech,“ prozradila ředitelka základ-

ní školy na Nádražní ulici Ivana Matějíčková. 

V základní škole na Komenského ulici obdr-

želi 54 přihlášek a počítají s asi deseti odklady. 

„Vypadá to, že bychom mohli otevřít dvě první 

třídy zhruba po těch dvaceti dětech,“ uvedla 

zástupkyně pro první stupeň Iva Kahounová.

Na základní školu Nádražní mohli předško-

láci přijít mezi 15. a 18. hodinou. Hned u vstu-

pu každého vítali starší žáci školy, dali mu 

jmenovku se jménem a poradili, kde najde 

paní učitelku, která se mu bude věnovat. Již 

poněkolikáté tu své budoucí prvňáčky  zkou-

šeli individuální formou, což umožňuje hlubší 

seznámení s dětmi. „Jednomu dítěti se věnu-

je jedna paní učitelka, v asi čtvrthodinovém 

motivačním pohovoru prověřuje základní 

předškolní dovednosti, jako je poznávání 

tvarů, barev a podobně. Máme zkušenost, 

že obzvlášť z hustopečských školek jsou děti 

velmi dobře připravené, takže nikdy není 

s ničím problém,“ přiblížila Matějíčková. Pro 

děti i jejich doprovod bylo v prostorách školní 

družiny připraveno malé občerstvení, mohly 

tu sdílet své dojmy a pohrát si v prostře-

dí, kde budou po prázdninách pobývat.

I na druhé škole zvolili osvědčený způsob 

zápisu. Děti se podle rozpisu u vstupu rozešly 

do tříd. Od 16 hodin se souběžně v několika 

učebnách věnovaly zhruba sedmičlenným 

skupinkám předškoláků vždy dvě paní učitel-

ky. Učebny ale rozhodně nebyly poloprázd-

né, židličky vzadu zaplnili rodiče, prarodiče 

i sourozenci hlavních aktérů, drželi jim palce 

a tiše je podporovali. Bylo znát, že si předškolá-

ci uvědomují důležitost svého životního kroku, 

na který se ve školkách mnoho měsí-

ců intenzivně připravovali. Díky vlíd-

nosti zkušených učitelek i spolupráci 

kolektivu se jejich ostych a nervozita brzy 

rozptýlily a všechny úkoly úspěšně zvlád-

li. Děti předvedly i své recitační a pěvecké 

dovednosti, vedle klasických říkanek a básni-

ček o jaru zazněla i oblíbená vánoční koleda.

Paní učitelky nakonec maminkám radily, co 

je třeba ještě děti doučit, jaké nakoupit škol-

ní pomůcky, aktovku nebo pouzdro. Za nece-

lých pět měsíců přijdou děti do školy znovu 

i se svými aktovkami. Přejeme všem budou-

cím prvňáčkům, aby se jim ve škole, kterou si 

vybraly, líbilo!

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu měst 10. 4. 2019.

MŠ PASTELKA

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Přišlo jaro Máme rádi zvířata
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Na základní škole Nádražní již poněkolikáté své 
budoucí prvňáčky zkoušeli individuální formou. 

Na základní  škole Komenského byly děti rozdělené do 
malých skupinek.

Budoucí prvňáčci přišli k zápisu

V domácím hospodářství u Klepáčových si některé 
děti poprvé v životě pohladily slepice.Fo
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Protože jsou chlupatá a mají hebkou 

srst a taky peří! Za zvířátky jsme se vydali 

do Kurdějova ke Klepáčovým. V  jejich domá-

cím hospodářství děti, některé možná popr-

vé, hladily králíky a slepice, viděly rozdíl mezi 

slepičím a kachním vejcem. Krmení králíků 

pampeliškou se jim moc líbilo. Ale ještě víc 

byly nadšené z  berana, ovcí a jehňátek. Těm 

jsme dovezli suchý chleba a mohli jsme pozo-

rovat, jak si na něm s  největším požitkem 

pochutnává právě beran. Před koncem návště-

vy si zvědavci prohlédli traktor a vyzkoušeli si, 

jak se v něm sedí. A potom na autobus a plni 

nových zážitků zase zpět do školky.

Kolektiv MŠ Pastelka

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Poslední čtvrtletí školního roku je úspěš-

ně zahájeno. A co mu v  posledním měsíci 

předcházelo? Na konci března se naši šesťáci 

a sedmáci pod vedením Červeného kříže učili 

poskytnout první pomoc. Po teoretické před-

nášce následoval i praktický nácvik resusci-

tace a zastavení krvácení,  zvláště šesťáci byli 

v obou disciplínách velice šikovní. Skvělé výko-

ny podali také naši recitátoři na okresním kole 

Dětské scény v Břeclavi. 

Nabito jsme měli také mimoškolními akti-

vitami. Prvňáci a druháci v divadle Radost 

zhlédli Tři pohádky pro rošťáky, třetí, čtvrté 

a páté ročníky vyrazily na představení Čaroděj 

ze země Oz. Žáci osmých a devátých tříd se pro 

změnu vydali na exkurzi do polské Osvětimi 

a Věličky. 

Nouze ale nebyla ani o testování a srovná-

vání. Páťáci se zúčastnili celorepublikového 

srovnávacího testování v českém jazyce a žáci 

2. až 9. ročníku se účastnili soutěže Matematic-

ký klokan. Den D ale pro naši školu i pro letoš-

ní předškoláky nastal 9. dubna. Konal se totiž 

zápis do 1. ročníků. 

Abychom si trošku odpočinuli a rozhýbali 

těla, uspořádali jsme okrskové kolo turnaje 

ve vybíjené, kterého se kromě obou hustopeč-

ských škol zúčastnili také žáci ZŠ Velké Němči-

ce a ZŠ Nikolčice. Vítězné tažení našich žáků 

na domácí půdě bylo odměněno bouřlivým 

potleskem a sladkou odměnou.  

 Kolektiv ZŠ Nádražní
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

Ve druhém dubnovém týdnu se děti ze 

třídy Sluníček a Motýlků vypravily na výlet do 

Brna. Navštívili jsme školské zařízení pro envi-

ronmentální vzdělávání Lipka. Naším cílem 

bylo, aby si děti osvojily k přírodě ohleduplnější 

způsob života. Pomocí motivace pohádkou se 

v programu Potkali se v kompostu děti sezná-

mily se životem žížaly a zlatohlávka. V závěru 

programu zjistily, že oba tito živočichové jsou 

v  přírodě stejně důležití. Druhý program měl 

název Skřítek a (ne)obyčejné věci. Zde se děti 

seznamovaly s  přírodními materiály, hrály si 

s nimi, pozorovaly dřeviny, malovaly barevný-

mi hlínami. Zjistily, že ke hraní nemusí slou-

žit pouze zakoupené věci, ale stačí i obyčejný 

kamínek, sláma, dřívko nebo hlína, které 

najdou v přírodě.

Jarmila Pírková, učitelka

Před Velikonocemi jsme připravili pro naše 

děti a rodiče velikonoční dílničky. V  odpo-

ledních hodinách se sešli rodiče a děti, aby si 

společně vyrobili velikonoční dekorace pro 

potěšení a výzdobu domácích interiérů. Zase-

li si obilíčko do misky, ozdobili velikonočního 

zajíčka z  perníku, vyráběli a zdobili košíčky 

a některé maminky se pod vedením pana 

Svobody  pustily do pletení pomlázky. Odpo-

ledne se nám vydařilo a pevně věříme, že se 

všem zúčastněným tvoření líbilo, že u něho 

děti se svými rodiči strávily příjemné hodiny 

při zábavných činnostech.

Jarmila Pírková, učitelka

Výlet do Brna Jarní tvoření

Ve středisku environmentální výchovy jsme poznávali 

život žížaly a zlatohlávka.

Vítězné tažení týmu ZŠ Nádražní v okrskovém kole 

turnaje ve vybíjené.
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Před Velikonocemi jsme připravili pro naše děti 

a rodiče velikonoční dílničky.

Duben: zápisy, testování i turnaj

MŠ U RYBIČEK

I v  letošním roce v  MŠ U Rybiček proběhl 

kroužek Předškoláček. V deseti lekcích se děti 

v  doprovodu rodičů hravou formou připravo-

valy na snadnější vstup do základní školy. Děti 

byly vedeny ke správnému držení tužky, pomo-

cí grafomotorických cviků uvolňovaly ruku. 

Povídali jsme si, procvičovali sluchové a zrako-

vé vnímání, předmatematické dovednosti, 

pravolevou orientaci, jemnou motoriku. Rodi-

če zpočátku pomáhali, později pozorovali, jak 

se dětem daří ve skupině ostatních dětí. Viděli, 

co už zvládnou samy a na co se doma zaměřit. 

Po ukončení 10. lekce byl patrný posun ve všech 

procvičovaných oblastech. Děti si více věřily, 

byly samostatnější, neostýchaly se vystupovat 

před ostatními. Děkujeme rodičům, že si našli 

čas na společné chvilky se svými dětmi, děku-

jeme také paním učitelkám ze základních škol 

za spolupráci. Přejeme všem novým školákům, 

ať zužitkují nabyté dovednosti a vědomosti 

v základní škole.

Růžena Srholcová, učitelka

Příprava předškoláků na školu

Šesťáci a sedmáci se pod vedením Červeného kříže 

učili poskytnout první pomoc.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Duben byl nejen ve znamení příprav 

na svátky jara, Velikonoce, ale pro žáky devá-

tých (a několika žáků pátých) ročníků ve 

znamení příprav na přijímací zkoušky.

Prvňáčci si zatím zkouškami lámat hlavu 

nemusí, a tak v klidu vyrazili zhlédnout výstavu 

výtvarných prací žáků gymnázia, CVČ a místní 

ZUŠ, která proběhla v Domě U Synků.  Druhá-

ci vsadili na hudební výchovu a seznámili se 

s hudebními nástroji. Mohli si „osahat“ napří-

klad trombon, flétnu, trumpetu či saxofon.

Velkou událostí byl na počátku dubna 

zápis dětí z  mateřských škol. I letos probíhal 

v malých skupinkách, kde si paní učitelky ověři-

ly, jak jsou budoucí žáčci připravení a dozvědě-

ly se, na co se děti do školy těší.

Matematické dovednosti si prověřili vybra-

ní žáci v okresním kole Matematické olympiá-

dy. Naši žáci zde získali velmi pěkná umístění, 

blahopřejeme!

Do 1. A zavítali piráti. Celá třída se proměni-

la v několik posádek a plnila povely chrabrého 

kapitána. Posádky mezi sebou soutěžily, plnily 

různé úkoly a nakonec byly odměněny z truhly 

pokladů. Celý den se všem pirátům moc líbil, 

jak by také ne. 

Jarní počasí láká k  výletům. Třída 5. B. se 

na pozvání školy z  Dolních Věstonic vypra-

vila na Pálavu. Společně vystoupali ke skále 

Martince, kde byl  připraven malý projekt. 

U vysokého balvanu na okraji skály se kochali 

krásou Pálavy. Poté, co se dostali až na nejvyš-

ší vrchol, následovalo další lákadlo, zřícenina 

Děvičky.

V  dubnu začala okrsková kola ve vybíjené 

a fotbalu, McDonald cupu.  Dětem děkujeme 

za sportovní reprezentaci naší školy a držíme 

palce do dalších kol!

Velikonoce si projektovým vyučováním 

přiblížili ve třídě 3.C. Žáci pracovali ve skupin-

kách i samostatně. Vytvářeli vlastní velikonoč-

ní pohledy pro kamarády, pracovali s textem, 

řešili velikonoční kvíz. Připomněli si tradice 

a zvyky spojené s Velikonocemi. Nakonec 

vytvořili obraz vajíčka z  vlastních těl. Celé 

vyučování se hezky vydařilo.

Žáky druhého stupně jste v polovině měsí-

ce mohli potkat v okolí Hustopečí. Ptáte se, co 

tam hledali? Zapojili se do akce Čistíme Husto-

peče a stejně jako v minulých letech společně 

uklízeli nepořádek v okolí města. 

Projektový den s  názvem Den Země má 

na naší škole několikaletou tradici. Žáci vyšších 

tříd učili své spolužáky i mladší kamará-

dy  ekologickému smýšlení. 

Kolektiv ZŠ Komenského

Aprílové dění na Komendě
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Do 1. A zavítali piráti, třída se proměnila v několik posádek a plnila povely chrabrého kapitána.

Ve středu 27. března se v Mateřské škole 

a základní škole v Břeclavi konalo okresní 

kolo v recitační soutěži pro žáky speciálních 

škol. I naše škola se jako každý rok této akce 

zúčastnila. Žáci, kteří se ve školním kole umís-

tili na prvních místech, se svými vyučující-

mi dál pilně nacvičovali a zdokonalovali své 

výkony. V daný den nás vyjeli reprezentovat. 

Recitovalo se ve třech kategoriích. V první kate-

gorii se utkali žáci prvního stupně ZŠ, v druhé 

kategorii bojovali mezi sebou žáci druhého 

stupně ZŠ a ve třetí kategorii předvedli své výko-

ny žáci prvního i druhého stupně základních 

škol speciálních. Soutěž byla hodně vyrovna-

ná, přednášely se básně vtipné i vážné, moder-

ní i klasické a porota měla velmi těžký úkol. 

Bylo obdivuhodné, co se žáci přes svá postižení 

dokázali naučit a předvést. Tréma byla obrov-

ská, vždyť recitovat v cizím prostředí, před 

cizí porotou a diváky, není nic jednoduchého. 

V přestávkách mezi jednotlivými kategoriemi, 

kdy porota musela vyhodnotit pořadí, vyplni-

li čas žáci břeclavské školy svými hudebními 

vystoupeními, která byla také velmi hezká.

Nakonec všechno dobře dopadlo a naše škola 

si odvážela krásná první místa ve všech třech 

kategoriích a ještě jedno třetí místo v kategorii 

pro druhý stupeň. V kategorii pro první stupeň 

první místo získal Kevin David, v kategorii pro 

druhý stupeň si první místo svým výkonem 

vybojoval Daniel Nejezchleb a třetí místo 

vyrecitoval Samuel Zima a v kategorii základ-

ních škol speciálních okouzlil všechny svým až 

hereckým výkonem a první místo zaslouženě 

získal Štěpán Zabijak. Velkou pochvalu si však 

zasloužili všichni soutěžící.                   Kolektiv ZŠ

Úspěch školy v recitační soutěži

ZŠ KOMENSKÉHO

Naše škola si odvážela krásná první místa ve všech třech kategoriích.
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Evropská dobrovolná služba (EDS) je 

vzdělávací program pro mladé lidi ve věku 18 

-30 let, v rámci které mohou vyjet do jakéko-

liv země v Evropě a přilehlých oblastech na 

2 až 12 měsíců a pracovat jako dobrovolníci ve 

vybrané organizaci. Většinou jde o střediska 

volného času, školky, školy, neziskové organi-

zace, ekologicky zaměřené organizace. Vzhle-

dem k tomu, že jde o dobrovolnickou práci, 

nemají za tuto činnost plat, ale jejich pobyt 

a s ním spojené náklady jsou hrazené z grantu 

poskytovaného Evropskou unií, podobně jako 

v programu Erasmus+.

Děvčata v Hustopečích strávila týden od 

25. do 30. března. Portugalka Daniela Pimen-

tel byla ubytovaná u studentky 1. ročníku 

Simony Šváčkové ve Starovicích. Je jí 29 let, je 

vystudovaná archeoložka, ale v Portugalsku je 

dlouhodobě členkou organizace, která pracuje 

s dětmi. Je nadšenou a velice schopnou taneč-

nicí, zvládala výborně angolskou Kizombu, ale 

dokázala zatancovat cokoliv. V TS Danceversity  

a Move Around měla hodiny Afro housu. Všich-

ni tanečníci byli moc spokojeni. Na Gymná-

ziu přednášela o EDS, o svém životě, studiu, 

o své rodině i zemi. Obohatila tady hodiny 

angličtiny, dějepisu i tělesné výchovy. Na ZŠ 

Komenského se potom představila v hodinách 

angličtiny  a výtvarné výchovy. 

Druhá dobrovolnice, o tři roky mladší 

Francouzka Camille Gouvine, našla zázemí 

v rodinách Alžběty Mackové a Jany Dufkové 

z 2.A v Hustopečích. Studuje kulturu a histo-

rii, je sportovně založená, dělá taekwondo 

a trochu box. Baví ji výtvarné a rukodělné 

aktivity, fotografování a práce s videem. U nás 

na Gymnáziu hostovala hlavně v hodinách 

francouzštiny u paní učitelky Honsové, potom 

v hodinách dějepisu a angličtiny. Stejně jako 

Daniela představila sama sebe, svou práci, 

studium, zemi i EDS také v hodinách na ZŠ 

Komenského Hustopeče.

Odpoledne připravovali pro děvčata 

program tanečníci a tanečnice z TS Dance-

versity a jejich rodiče. Projeli jsme krásná 

místa v  okolí a poslední sobotní výlet strávili 

všichni vycházkou do mandloňových sadů 

a na rozhlednu. Všichni moc ocenili i zájem 

Městského úřadu  Hustopeče o naši akci a veli-

ce děkujeme panu místostarostovi Bořivoji 

Švástovi, který děvčata přivítal na radnici a vzal 

je dokonce do věže, odkud byl krásný pohled 

na celé Dukelské náměstí. Stážistkám se 

v Hustopečích moc líbilo a i rodiny, ve kterých 

byly ubytované, byly úžasné a velikou měrou 

přispěly k úspěchu celé akce.

Věra Komoňová, 
manažerka  a organizátorka projektu 

v Hustopečích

Stážistky Evropské dobrovolné služby
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA 

Portugalka Daniela a Francouzka Camille pobývaly 

v Hustopečích.

Úspěchy žáků
V  letošním roce se studenti Gymnázia 

T.G. Masaryka opět zapojili do mnoha soutě-

ží a olympiád a byli velmi úspěšní. Přehled  

nejlepších výsledků nabízí tabulka.

CELOSTÁTNÍ KOLA
∙ Bobřík informatiky

17.místo - Michaela Dunajová, oktáva

KRAJSKÁ KOLA
∙ Soutěž v anglickém jazyce, kat. IIIA 

1.místo - A. Homolíková, septima

∙ Soutěž ve francouzském jazyce, kat. A1

1.místo - V. Krušinová, kvarta

∙ Zeměpisná olympiáda, kat. B

1.místo - J. Bartoň, sekunda

∙ Memoriál Rosti Čtvrlíka – recitační soutěž

1.místo - M. Kyncl, sexta

∙ Plavání - dívky

2.místo - dívky z kvinty, sexty a septimy

∙ Florbal challenge - chlapci

3.místo - žáci z 2.A, 3.A, 4.A  a  sexty a septimy

∙ Házená - chlapci

3.místo - žáci z 2.A a sexty a oktávy

∙ Přebor škol družstev v šachu (2. stupeň ZŠ)

3.místo - žáci z kvarty, tercie a sekundy

∙ Bobřík informatiky

4.místo a 7.místo - M. Dunajová, oktáva

∙ Soutěž v ruském jazyce středních škol, kat. II

5.místo - M. Dunajová, oktáva

∙ Soutěž ve francouzském jazyce, kat.B1

7.místo - E. Janíčková, 2.A

∙ Astronomická olympiáda, kat. AB

7. místo - E. Rapcová, oktva

∙ Zeměpisná olympiáda, kat. D

9.místo - T. Lengál, septima

∙ Chemická olympiáda, kat. A. 

12.místo - E. Rapcová, oktáva

∙ Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR 

16. místo - M. Benýšek, J.T.Langar, A.Šperka,kvarta

∙ Wolkrův Prostějov, recitační soutěž, 1.kat.

cena poroty - M. Kyncl, sexta

OKRESNÍ KOLA
∙ Soutěž  v anglickém jazyce, kat. IIIA 

1.místo - A. Homolíková, septima

∙ Zeměpisná olympiáda,  D

1.místo - T. Lengál, septima

∙ Wolkrův Prostějov, recitační soutěž, 1.kat.

1.místo - M. Kyncl, sexta

∙ Dětská scéna, recitační soutěž,  kat.1

1.místo - M. Střelcová, kvarta

∙ Dětská scéna, recitační soutěž,  kat. 2

1.místo - M. Rada, sekunda

∙ Přebor škol družstev v šachu (2. stupeň ZŠ)

1.místo - žáci primy, sekundy, tercie a kvarty

∙ Bible a my,  kat. 3

1.místo - V. Krušinová, kvarta

∙ Florbal challenge - chlapci

1.místo - žáci  2.A, 3.A, 4.A  a  sexty a septimy

∙ Wolkrův Prostějov, recitační soutěž,  2. kat.

2.místo - E. Levková, 1.A

∙ Olympiáda z jazyka českého, kat. 2 

2.místo - L. Rybníčková, oktáva

∙ Dětská scéna, recitační soutěž, kat. 1

2.místo - J. Tioka, prima

∙ Zeměpisná olympiáda, kat.  B

2.místo - J. Bartoň, sekunda

∙ Soutěž v německém jazyce, kat. IIIA

2.místo - J. Stožický, septima

∙ Soutěž v německém jazyce, kat. IIIA

3.místo - O. List, septima

∙ Soutěž v anglickém jazyce, kat. IB

3.místo - M. Malý, septima

∙ Soutěž v anglickém jazyce, kat. IIIB

3.místo - J. T. Langar, kvarta

∙ Wolkrův Prostějov, recitační soutěž,  kat. 2

3.místo - N. Meredová, oktáva

∙ Chemická olympiáda, kat. D

3.místo - V. Krušinová, kvarta

∙ Matematický olympiáda, kat. Z9

3.místo - M. Vaculík, kvarta

∙ Zeměpisná olympiáda, kat.  A

3.místo - D. Matýska, prima

∙ Bible a my,  kat.  2

3.místo - J. Kamenský, sekunda

∙ Bible a my, kat. 4

3.místo - V. Halasová, septima

∙ Přebor škol družstev v šachu (2. stupeň ZŠ)

3.místo - žáci primy  a sekundy

∙ Přebor škol družstev v šachu (SŠ)

3.místo - žáci sekundy, septimy a oktávy

∙ Okresní kolo ve volejbalu  dívek

3.místo - žákyně 2.A, kvinty a  sexty 

∙ Futsal - chlapci

3.místo - žáci 2.A, 4.A  a septimy

∙ Florbal - dívky

3.místo - žákyně 1.A, 2.A, 3.A a kvinty, sexty a septimy

∙ Olympiáda z jazyka českého, kat. 1

6.místo - M. Střelcová, kvarta

∙ Zeměpisná olympiáda, kat. C

8.místo - V. Krušinová, kvarta

∙ Matematická olympiáda, kat. Z9

8.místo - V. Krušinová, kvarta
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V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně se 

13. dubna 2019  konalo diecézní setká-

ní mládeže.  Jako každý rok i letos přijela 

spousta mladých lidí z  různých farností naší 

diecéze, aby se setkali s  otcem biskupem.

Program začínal v  devět hodin v  katedrále 

modlitbou, zpíváním písní a předem připra-

venými scénkami. Poté následovala katecheze 

otce biskupa. Letos Vojtěch Cikrle promlouval 

na téma Reklamy kolem nás. Po skončení se 

každý přemístil do některého z  brněnských 

kostelů na přednášku, kterou si předem mohl 

přes internet vybrat a zaregistrovat se na ni. 

Tento rok bylo v nabídce 27 přednášek na 

různorodá témata například Genetika člově-

ka, Mladý křesťan a politika nebo Přežila jsem 

gulag. Ve dvanáct hodin byl oběd před katedrá-

lou a možnost přijetí svátosti smíření. O hodi-

nu později pokračoval odpolední program 

v  katedrále, kde jsme se mohli dozvědět, na 

jaká křesťanská setkání se můžeme těšit. Od 

21. do 23. června bude v  Dolních Kounicích 

Kefasfest, křesťanský hudební festival pro 

mládež s bohatým programem plným hudby, 

nebo od 19. do 26. srpna akce Good ways.

 Potom jsme se rozdělili na sedm skupi-

nek (porodnice, škola, hudba, vězení, chudí 

a potřební lidé, kněží a biskupové, nemocní 

a zemřelí). Každá se vydala na malou pouť, při 

které jsme se modlili, děkovali a prosili. Poté 

jsme se vrátili na Petrov, kde probíhala adorace. 

Celé setkání bylo zakončeno v 15:00 mší svatou, 

kterou sloužil otec biskup Vojtěch Cikrle. 

Setkání na Petrově se mi líbilo, moc jsem si ho 

užila. Potkala jsem spoustu kamarádů, prožila 

mnoho krásného. Celý den byl pro mě velkým 

přínosem a přiblížením k Bohu.

 Kristina Špačková

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem

CÍRKVE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Jistě nejsem první, kdo se zabýval shodný-

mi rysy událostí, které se staly v letech s devít-

kou na konci letopočtu. Těm letům by se dalo 

říkat „roky zmařených nadějí“. Jestliže roky 

s osmičkou na konci byly ve většině přelomové 

a vybojovalo se mnoho dobrého, pak následná 

devítka v  některých případech všechny nadě-

je pohřbila. Buď úspěchy osmičkového roku 

neměly dlouhého trvání, nebo se v devítkovém 

roce prohloubilo a utvrdilo zlo započaté v roce 

předchozím.

  Letos si můžeme připomenout 

600 let od Pražské defenestrace 1419, která 

odstartovala období husitských bouří. Byla 

to akce krutá, brutální, samotnou husitskou 

kronikou nazvaná hanebná. Byla ovšem 

reakcí na nerespektování původních dohod, 

a kdybych chtěla všechny naklonit pro svůj 

názor, řekla bych, že to byla reakce na popírání 

lidských práv a svobod. Tohoto populistické-

ho hesla se chci rozhodně vyvarovat, protože 

by to znamenalo, že považuji všechno, co se 

v  jeho jménu dělá, za správné a ospravedlni-

telné. Husitské války byly drsné, jako každá 

válka, a husité se v nich neštítili ani toho, co se 

v běžných válkách prostě nedělá. Ať se to takto 

zvrhlo z  jakéhokoli důvodu, původní myšlen-

ka, obrana svobody protestantské víry, v  nich 

stále žila. Ovšem myšlenky Ježíšovy „milujte 

své nepřátele“ či Hospodinovo „nezabiješ“ se 

vytratily už někde v  počátku. Nutno říct, že 

tyto principy opustil lid Boží na obou stranách. 

Proto se v  60. letech 15. století jako odpověď 

na husitské války zrodila Jednota bratrská 

coby společenství „tichých v  zemi“. Ponauče-

na Petrem Chelčickým pochopila, že válčení 

na poli bitevním i  politickém odvádí od toho 

podstatného boje, boje duchovního. Avšak po 

sto padesáti letech to byli ponejvíce stavové 

hlásící se k Jednotě bratrské, kteří spolu s lute-

rány volali do zbraně. A v  roce 1619 asi ještě 

mnozí věřili, že Bůh dal evangelickým zbraním 

vybojovat tu správnou víru. O řešení problémů 

smírnou cestou tehdy usiloval snad jen bratr 

Karel starší ze Žerotína - na rozdíl od Václava 

Budovce z  Budova a  dalších bratří v  Čechách. 

No, kdo mečem zachází, mečem sejde (též 

Ježíšova slova Mt 26,52), také se to českým 

pánům roku 1620 stalo osudným. 

Násilí je nástroj moci a síly, je nejjedno-

dušším, nejprimitivnějším a v  případě válek 

nejnákladnějším způsobem, jak někoho 

ponížit a získat nad ním převahu. A pokud si 

někdo k  tomu na pomoc ještě vezme ideolo-

gii a vznešené myšlenky (nechci použít slovo 

„víra“, protože víra je vztah s  živým Bohem, 

který nic takového neschvaluje), zneužil 

všechno, co dělá člověka člověkem. Když volal 

Hitler do bitev, zvolil heslo „Gott mit uns”  (Bůh 

je s  námi), jakože je na naší straně. A se stej-

nou bohorovností zabral v  březnu 1939 Čechy 

a Moravu, čímž přidal další smutnou devítku 

do naší historie. 

K boji za ideologii nebo víru je ještě nutno 

přidat Jana Palacha, který právě proto, že znal 

toto závažné dilema, zda dobrou věc šířit nási-

lím či nikoli a zda je pak ještě dobrá, zvolil 

raději násilí na vlastním těle. V roce 1969 byly 

pohřbeny naděje roku 68. Palach volal do boje, 

do boje duchovního. Volal, že tlaku shora se 

nikdy nesmíme podvolit, ale také věděl, že jen 

slova stačit nebudou. 

Nejsem pacifi sta. Podle mě je násilí možno 

použít, ale jen jako obranný prostředek, pokud 

je to jediný způsob jak ochránit holý život 

nebo svobodu. Husitské války, jako každá 

válka, byly hrozné. Obávám se však, že kdyby 

husité na obranu své víry použili méně razant-

ní způsob, neobstáli by. Myšlenka ryzí víry, ke 

které se snažili vrátit, by zemřela s  nimi. Bylo 

to buď my nebo oni. Vždyť i ta defenestrace, 

kterou to začalo, byla jen zoufalá odezva na 

neochotu tuto víru akceptovat. Místo vyjedná-

vání a diplomacie byli stoupenci přijímání pod 

obojí jednoduše uvězněni. Husitská odhodla-

nost českému národu dodávala síly k  odboji 

ještě mnohokrát v  naší historii a je důležitou 

součástí naší identity. 

Zdá se, že jedině devítka v  letopočtu 1989, 

co se týče boje za svobodu, byla šťastná a boj 

úspěšný. Ale pro jistotu si přijďte vyrobit pár 

řemdihů a palcátů, což jsme během Noci 

kostelů 24.5. na počest těch, co se nevzdávají, 

zařadili do programu. Je to samozřejmě myšle-

no s  humorem, výroba historických zbraní je 

akce pro děti, rodiče a ostatní zájemci mohou 

zhlédnout prezentaci na husitské téma. Kromě 

toho se bude zpívat a hrát po celý večer. Jste 

srdečně zváni. 

Přeji Vám mnoho zdaru a osobní svobody 

bez ohledu na sestav cifer v letopočtu!

 Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru

Devítka v letopočtu a boj za svobodu

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Chci srdečně poděkovat všem, kteří se 

zapojili do podpory naší cesty do Malawi. Tato 

země se v  současné chvíli potýká s  násled-

ky bouře Idai, která zasáhla také Mosambik 

a Zimbabwe. Zprávy hovoří až o 800 tisících 

lidí, kteří jsou nyní bez domova. Chci podě-

kovat za brýle, které jste přinesli buď k  nám 

do křesťanského centra, nebo do optiky. Děkuji 

také za mobilní telefony, které se vysbíraly. Byl 

jsem velmi mile překvapený, že někteří koupili 

i nové telefony a dali mi je, abych je v  Mala-

wi předal těm, kdo je budou potřebovat. 

Čím déle pracuji v  oblasti misie, tím více si 

uvědomuji, jak důležitá je dobrovolnická 

činnost pro celou společnost. Je mnoho věcí, 

které nelze koupit nebo nařídit. A je spousta 

situací, kdy obyčejná přátelská výpomoc je víc, 

než jakékoliv peníze. Někteří si jistě pamatují 

na akce „Z“ z doby komunismu. Způsob, jakým  

byly organizovány, spoustu lidí odradil od 

jakékoliv pomoci druhým. Jiní na to vzpomí-

nají s  nostalgií a pocitem hrdosti, že pomohli 

vybudovat školku či zvelebit své okolí. Bez 

dobrovolnické činnosti se neobejde žádná 

společnost. Každý z  nás někdy potřebujeme 

svého souseda či kamaráda, aby nám pomohl 

něco přestěhovat či opravit na našem domě či 

bytě. Podobně jsou na tom i neziskové organi-

zace. Zdraví společnosti by se dalo měřit i tím, 

jak jsme ochotní nezištně pomoci druhým. Při 

takových činnostech se nejen ušetří peníze, ale 

především buduje přátelství a rozvíjí se vzta-

hy. Poznáváme jeden druhého a při společné 

práci můžeme nabýt nových zkušeností. Proto 

některé fi rmy místo uměle vytvářeného team-

buildingu nabízí, že v rámci zaměstnání věnu-

jí pracovníci určitý čas pomoci v  sociálních 

zařízeních nebo při úklidu a údržbě města. 

Protože i nám v církvi jde o dobrou komunikaci 

a vzájemné vztahy, nabízíme kromě rodinných 

dovolených, letních táborů a víkendových 

akcí také zapojení se do dobrovolnických akcí. 

Mezi ně patří i pracovní cesty do zahraničí. 

Například letos jsou to výjezdy na Sibiř či do 

Afriky nebo Moldavska. Z  domácích projek-

tů je to rekonstrukce budovy v  Třinci, kde 

budeme poslední dva týdny v  červnu stavět 

6 sociálních bytů pro potřebné a osamělé seni-

ory. Někteří dobrovolníci přijedou na týden, 

někteří jen na dva či tři dny. To, na co se vždy 

těším, jsou večery, kdy jsme spolu a může-

me si povídat, sportovat či si něco ugrilovat. 

Osobně mám radost z ochoty pomoci a věřím, 

že dobrovolnická činnost v  naší zemi není 

až tak špatná, jak někdy slyším. Proto ještě 

jednou děkuji za pomoc, kterou můžeme díky 

vám předat v Malawi.

Karel Fridrich,
pastor sboru

Dobrovolnická činnost

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Hustopeče se druhý dubnový víkend staly 

útočištěm více než tří stovek skautů. Ti místní 

totiž pořádali základní kolo Svojsíkova závodu, 

odkud můžou nejlepší čtyři chlapecké a dívčí 

družiny postoupit do kola krajského, odtud 

pak do prestižního celonárodního kola.

Nespočet skupin čekala kromě pátečního 

nocování ve stanech za neuvěřitelně nízkých 

teplot i sobotní výzva, kdy museli pěšky obra-

zit sedm stanovišť rozmístěných po celých 

Hustopečích, ať už v knihovně, u rozhledny, 

na Herbenově ulici, nebo v Nových sadech. 

Přemísťování bylo možné pouze po vlastních 

nohou. „Ta trasa má asi nějakých deset kilome-

trů, mají na to čas od osmi od rána do tří odpo-

ledne, tak si myslím, že by to měli stihnout,“ 

doufal hlavní organizátor akce Jan Frank.

Každé stanoviště bylo originální. Na někte-

rém musely skupinky pomocí svého těla 

znázornit písmena, kterými skauti předávali 

ostatním vyluštěnou šifru. Jinde zase orga-

nizátoři testovali fyzickou zdatnost a výdrž 

v běhu. Zbylá stanoviště se zaměřila na zdra-

vovědu, ekologii nebo komunikaci.

Závodu se zúčastnilo přibližně 230 dětí 

a 80 vedoucích, za toto obrovské číslo mohly 

z velké části děti z okresu Brno-venkov. Velký 

zájem o účast mělo město Kuřim, které vyslalo 

hned tři týmy.

Místní skauti nosí v hlavě kromě závodu 

i jiné příjemné starosti. Městu Hustopeče 

se po několika letech hledání podařilo najít 

zázemí, které by 

pro skauty bylo 

vhodné. Nyní se 

tak mohou těšit 

nové základně 

na Nádražní ulici, 

budova dříve 

sloužila taneční-

mu oboru Základní 

umělecké školy. „Snaží-

me se ji prvně zvelebit, nakoupili a složili jsme 

nový nábytek, některé místnosti budeme 

malovat. Od dubna už tam máme schůzky,“ 

řekl nadšeně Frank. 

-slam-

Článek zveřejněn na webu města 15. 4. 2019.

Stovky skautů zaplnily město

Křížový vrch patřil o víkendu skautům, závodu se zúčastnilo přibližně 230 dětí a 80 vedoucích.
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Na šedesát chirurgů z celé republiky se od 

pátku 26. do soboty 27. dubna účastnilo XV. 

Hustopečských dnů ambulantní chirurgie. 

„Před lety jsme se rozhodli, že v rámci celoži-

votního vzdělávání nebudeme jezdit pouze do 

Prahy, ale že tady u nás založíme taky kongres, 

který bude pro širokou chirurgickou veřejnost. 

Přednášející i posluchači sem jezdí rádi. Opět 

uvítáme i věhlasné osobnosti oboru, pana 

profesor Beneše, pan profesor Pirk přijede už 

popáté. Každým rokem už od začátku je tady 

paní primářka Alena Schmoranzová z Ústavu 

chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vyso-

kém nad Jizerou, kde velice úspěšně operovali 

například tenistku Petru Kvitovou po vážném 

poranění levé ruky,“ uvedl Petr Jurák za pořá-

dající Chirurgickou ambulanci Domu zdraví. 

Setkání je primárně zaměřeno na ambu-

lantní chirurgii, ale přednáší odborníci z rozlič-

ných chirurgických oborů. „Nejsme jenom 

plastičtí chirurgové nebo ambulantní chirur-

gové, jsme především chirurgové, cokoli se 

tady přednese nám může pomoci v péči o naše 

pacienty,“ prozradila Schmoranzová.

Michal Mašek, přednosta Kliniky úrazové 

chirurgie Fakultní nemocnice Brno přednášel 

o různých způsobech léčby zlomenin předlok-

tí, což je typická zlomenina žen po přechodu. 

Vysvětlil i praktické dopady svých přednášek: 

„Lékaři v této oblasti spolupracují s naším 

pracovištěm, snažíme se tu kolegům pora-

dit, jak nejlépe postupovat, aby byl pacient 

co nejefektivněji léčen. Některé případy se 

dají léčit ambulantně zde, a některé je třeba 

odeslat na posouzení k nám, jestli se věc nemá 

řešit operací.“ 

„Samostatná pracoviště ambulantní 

chirurgie nesou velkou odpovědnost, jsme 

proto rádi, že na tomto setkání můžeme 

sdílet své bolesti i radosti, zeptat se, pora-

dit, porovnat své postupy a výsledky léčby,“ 

přiblížil Ivan Štefánek z Časlavi. Lékaři si své 

zkušenosti z praxe vyměňovali i neformálně, 

v družné atmosféře v přestávkách mezi šesti 

bloky přednášek. Probírali například výhody 

a nevýhody plastového obvazu. Tento způsob 

fi xace se místo sádry používá již asi dvacet 

let a jeho aplikace je stále komfortnější. Je 

mnohem lehčí, pevnější, voděodolný a lépe 

přes něj procházejí rentgenové paprsky. Je také 

mnohem estetičtější, pacient si může vybrat 

z různých barev a vzorů, což ocení zvláště děti. 

Bohužel je však stále považován za nadstan-

dart a pojišťovny ho nehradí.

Mnozí lékaři na hustopečský chirurgický 

kongres jezdí už řadu let: „Jezdíme sem i kvůli 

Masarykovi, nejprve jdeme na hřbitov a poklo-

níme se jeho rodičům,“ prozradil úvodní rituál 

svých návštěv Bohdan Babinec z Prahy. Tradicí 

kongresu je také večerní návštěva historického 

habánského sklepa a degustace vín. Kombi-

nace příjemného s užitečným se na kongresu 

opět osvědčila a spokojenost účastníků i orga-

nizátorů dávala tušit, že akce bude mít pokra-

čování i v příštích letech.

-kam-

V pondělí 25. března jsme jeli do Aqualan-

du Moravia Pasohlávky. Ve venkovních i vnitř-

ních bazénech jsme plavali, relaxovali, užívali 

jsme si regenerační masáže vodními tryskami. 

Nechali jsme se hýčkat doteky tisíců bubli-

nek. Bazény jsou zásobeny minerální vodou 

s prokazatelnými léčivými účinky. Koupel v ní 

dodá tolik potřebnou energii a posílí imuni-

tu. Bonusem byl pohled na Pálavu osvícenou 

sluncem. 

Po loňském úspěšném pobytu ve sloven-

ských lázních jsme se rozhodli, že letos si ho 

zopakujeme. Od 12. do 18. dubna jsme si užíva-

li  dovolenou s plnou penzí a sedmi procedura-

mi pro každého. Zvlášť se nám líbil „koreňový 

zábal" z bylinek, které si sami připravují. Ošet-

řená místa hřála ještě dlouho po absolvování 

procedury. 

Odpoledne nesměla chybět káva s „kolá-

čikem" a každý večer byl připraven hudební 

program. Janko   hrál na harmoniku a ozem-

buch zpívali Laďa Fiala s Maruškou Krajícovou, 

manželé Urbánkovi, Heklovi i další. Zpívali 

naše moravské písničky, byly to krásné veče-

ry. Nejvíce ohlasu sklidili interpreti poslední 

večer.

 Hotel pro nás připravil i výlety do okolí,  

s  průvodcem jsme se procházeli po lázních 

Piešťany, navštívili jsme Čachtice i jejich  

podzemí nebo zámek Bojnice. Využívali jsme 

i dalších možností k příjemnému trávení dovo-

lené.  Hotel je vzdálen asi 2 km od města Pieš-

ťany, někteří vzdálenost zvládali procházkou 

po hrázi Váhu,  jiní jezdili kyvadlovou dopra-

vou. Někteří z nás se po hrázi vydali i opačným 

směrem, do vesnice se stylovou restaurací, kde 

nabízeli výbornou kávu a přesňáky. Oblíbeným 

cílem procházek byl také blízký hotel Sergio, 

postavený ve zdobném italském stylu a jejich 

jedinečné zákusky na břidlici. Sportovně zdat-

nější si mohli v hotelu vypůjčit kola a udělat si 

cyklovýlet. 

Příjemný týden všem 65 účastníkům velmi 

rychle utekl. Krásně jsme si odpočinuli, nabra-

li sílu na jarní práce na zahrádkách i na další 

povinnosti.                                   

Bohumila Defeldová,
předsedkyně MO STP

Jaro jsme probouzeli v lázních

Chirurgové se už popatnácté setkali v Hustopečích

Po koupeli nechybělo občerstvení a nezbytná kávička. V lázních Piešťany si týdenní pobyt užilo 65 účastníků.
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Klub historie a vlastivědy v  Hustopečích 

přivítal ve středu 10. dubna pedagoga a malíře 

Vladimíra Šáchu s poutavou přednáškou Malo-

vané ornamenty na Slovácku. Rodák z  Hluku 

provedl posluchače jednotlivými oblastmi 

Slovácka a přiblížil jim nejen krásu a rozmani-

tost malovaných ornamentů, ale poukázal i na 

místní odlišnosti v malbě. Nastínil také před-

pokládaný původ této jedinečné lidové tvorby.

„K  malovanému ornamentu mě přived-

la moje babička, která mi v dětství malovala 

obrázky svojí zahrádky v  podobě ornamen-

tových kvítků,“ vzpomínal  Šácha. Více se pak 

o ornamentální malbu začal zajímat v  době 

svých studií. Začal si nejen zjišťovat informace 

o této lidové tvorbě, ale především začal sám 

ve volném čase ornamenty malovat. 

Ornament coby ozdobný prvek se v  lidové 

tvorbě objevoval v podobě výšivek na oděvu či 

dekorativním textilu, na výzdobě kraslic nebo 

ve formě dřevořezu. Byl  používán k  výzdo-

bě podlah vysypáváním či vykropováním. 

A používal se také v malbě, na Slovácku přede-

vším k malbě na žudra či průčelí domů, na zdi 

kapliček nebo k výzdobě interiérů. Tuto tradič-

ní malbu můžeme nalézt ale i na skle, kerami-

ce či na dřevě.

„Slovácko je velký region od Luhačovic-

kého Zálesí až po Břeclav a i v  jednotlivých 

obcích jsou vidět odlišnosti v  malbě lidové-

ho ornamentu,“ upřesnil Šácha. V  přednášce 

pak ukázal různé typické malby, od prostých 

otisků barvy na stropě chalupy v Žítkové, přes 

přenesení vzorů původních výšivek na stěny 

kapličky ve Vápenici, modrobílý ornament 

v  obci Louka,  různě složité obrazce v  Hluku, 

Strážnici, Podluží či Petrově. „Pro Hluk je typic-

ké použití černé barvy v  ornamentu a symet-

rie levé a pravé poloviny malby. Ve Strážnici je 

běžný motiv malovaného kohoutka. A byť na 

první pohled působí malby ve Strážnici symet-

ricky, tak se levé a pravé části malby v  drob-

nostech liší. Ve Svatobořicích - Mistříně se 

zase objevuje malba hranatých hroznů,“ 

vysvětlil rodák z  Hluku. A jaký je vlastně 

původ malovaného ornamentu na Slovácku? 

Vychází z tradiční lidové tvorby, nebo je něčím 

novým? Dle Šáchy je známo několik různých 

teorií, od vlivu pravěké tvorby, přes propojení 

pohanských a křesťanských představ, přene-

sení orientálních prvků po inspiraci přírodou. 

Velmi pravděpodobně vycházela lidová malba 

z tradiční lidové výšivky.

První dochované písemné zmínky o orna-

mentálních malbách na Slovácku pochází 

z  roku 1811. V  polovině 19. století pak známý 

malíř Josef Mánes zachytil malovaný orna-

ment na svém obraze malovaného žudra 

a dále na svých skicách, které pořídil na Břec-

lavsku.

„Ornament se na Slovácku maluje již více 

než 200 let, není tedy novotvarem, ale plno-

hodnotnou součástí zdejší tradiční lidové 

kultury,“ dodává Šácha. Malérečky a maléři, 

jak jsou umělci této lidové malby nazýváni, ke 

své tvorbě používali štětce z  bezových větvi-

ček a barvy si míchali z drcených cihel, okru či 

sazí. Pravidelně pak svoji výzdobu obnovovali. 

Malba ornamentů patří k  pokladům lidové 

tvorby na Slovácku a snahou Vladimíra Šáchy 

je předávat tuto tradici i mladším generacím. 

V  Hluku pořádá kurzy malování ornamentu, 

kde se zájemci mohou tomuto umění naučit. 

„Žijeme dnes v  technické a digitální době, 

ale je proto důležité si zachovávat i náš přiro-

zený svět. Tradiční lidová kultura nám pomáhá 

se do něj vracet,“ dodal Šácha.

Kromě prezentace řady fotografi í docho-

vaných výmaleb byly v  rámci přednášky 

k  nahlédnutí také ukázky vlastní autorské 

práce, od publikační činnosti po plátna s malo-

vanými slováckými ornamenty, autorské origi-

nální omalovánky, nebo také společenské hry 

jako je pexeso či domino. 

Renata Heklová
Článek byl zveřejněn na webu města 11. 4. 2019.

Spolek dětí a mládeže Duhový svět Husto-

peče získal opět z programů EU Erasmus+ víc 

než dva miliony Kč pro dva projekty: divadel-

ní, na spolupráci v neformálním vzdělávání 

s londýnskou amatérskou divadelní mládeží, 

a taneční, na spolupráci v oblasti neformální-

ho vzdělávání tanečníků z Finska a Francie.

Divadelní projekt zahrnuje zpracování 

české pohádky Princezna z  hustopečského 

mlejna, kde inspirací je právě Troškova pohád-

ka, kterou si amatérští ochotníci přepracovali 

do svého prostředí a podle svých představ. 

Herci se stali studenti Gymnázia T. G. Masa-

ryka v  Hustopečích, které podporuje činnost 

divadelního kroužku a na jehož půdě se husto-

pečská pohádka rodí. Studenti, herci a taneč-

níci z  TS Danceversity společně se základnou 

rodičů Spolku dětí a mládeže Duhový svět 

pilně vyrábějí kulisy, nacvičují samotné diva-

dlo a těší se na výjezd, výměnu mládeže 

v Londýně, která se uskuteční v září 2019. 

Projekt taneční je úžasný svou pointou, 

výstupem bude i fotografování v  levandulo-

vých polích na Francouzské riviéře. Projektu 

se bude účastnit kromě tanečníků TS Dance-

versity a fi nské a francouzské taneční skupiny 

i profesionální fotograf,  jeho fotografi e budou 

potom vystaveny v  brněnských hypermarke-

tech, kulturních objektech i v rámci kulturních 

akcí Hustopečska, Brněnska a Břeclavska.

O oba projekty je veliký zájem z  řad 

mládežníků i rodičů, kteří přispívají především 

svou podporou a praktickou pomocí. Také 

základna Spolku dětí a mládeže Duhový svět 

se díky těmto projektům už víc než zdvojnáso-

bila. Akce spojené s projekty Erasmus+ přiná-

šejí nové poznatky v neformálním vzdělávání, 

další dovednosti, zkušenosti, přátele, jazykové 

znalosti i zábavu. 

Věra Komoňová, 
manažerka projektů Erasmus+ 

Pedagog Vladimír Šácha přednášel o ornamentech ze 

Slovácka a nechyběly ani praktické ukázky.
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Hustopečští opět úspěšní v projektech Erasmus+

SPOLEK DUHOVÝ SVĚT HUSTOPEČE

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Vladimír Šácha představilmalované ornamenty ze Slovácka
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Hustopeče mají řadu úspěšných sportovců, 

přesto se nestává moc často, aby jejich výko-

ny byly oceněny i na celostátní úrovni, nebo 

se dokonce dostaly do hledáčku zahranič-

ních medií. Marku Svobodovi se to podařilo. 

Český klub fair play při Českém olympijském 

výboru mu udělil cenu fair play za rok 2018. 

Diplom získal za rytířský čin v cíli legendární-

ho triatlonového závodu Ironman na Havaji. 

Za tento nevšední skutek mu byla už v lednu 

2019 udělena sportovní komisí města Husto-

peče zvláštní cena Fair play, později byl oceněn 

i na okresní úrovni. Český klub fair play aktivně 

vyhledává a vyznamenává činy odpovídající 

duchu čestného sportovního zápolení, záro-

veň je jeho úsilí nasměrováno na propagaci 

čestného sportovního soutěžení pod heslem 

„vítězit ano, ale ne za každou cenu.“

Jedním z principů férového závodění je 

podat po zápase ruku soupeři. Marek Svobo-

da však šel mnohem dál. Pár stovek metrů 

před cílovou páskou před sebou spatřil vrávo-

rající ženu. Ostatní závodníci ji po desítkách 

míjeli, jen on jí nabídl pomoc a dotlačil ji do 

cíle. „Viděl jsem, jak napadá na plůtky a padá, 

nabídl jsem jí ruku, ona se dívala skrze mě, ale 

snažila se ruku natahovat, byla úplně mimo 

sebe. Počkal jsem, až se chytne, a šli jsme asi 

200 metrů spolu do cíle,“ vrací se k emotivní 

chvíli Svoboda. Pomoci soutěžící mohl jen 

závodník, kdyby to udělal kdokoli jiný, byla 

by diskvalifi kována. Proč to udělal jenom on, 

vysvětlil Svoboda s pokorou sobě vlastní: „Asi 

to tak mělo být, prostě jsem se tam nachomýtl, 

chtěl pomoct, jsem tak vychovaný od rodičů.“ 

Dalším důvodem podle něj může být radost 

z dokončení extrémního závodu. Ironman je 

náročný triatlonový závod, je potřeba uplavat 

téměř čtyři kilometry, následuje 180 kilometrů 

na kole, a nakonec maratonský běh. Na Hava-

ji všechno ještě ztěžují pro Středoevropana 

obzvlášť těžké klimatické podmínky. Loňský 

jubilejní 40. ročník legendárního závodu měl 

nejvíce soutěžících v historii, kvalifi kovalo se 

téměř půl druhého tisíce závodníků. Bývalý 

úspěšný motocyklový závodník Marek Svobo-

da se ho ve svých 47 letech účastnil podruhé 

a chtěl pokořit magickou hranici deseti hodin. 

„Byl to asi nejtěžší závod, který jsem kdy 

jel. Už asi po hodině jsem cítil, že to není ono, 

snažil jsem se šetřit, abych co nejvíc sil uchoval 

na běh, protože ten je samozřejmě nejhorší,“ 

vzpomněl na říjnové klání Svoboda. Přestože 

se mu všechny krize podařilo překonat, koneč-

ným časem 10:46 svůj limit nesplnil. Oběta-

vým skutkem ale pomohl k osobnímu rekordu 

kanadské závodnici. Havajského Ironmana 

se loni účastnila popáté a díky Svobodovi ho 

nakonec absolvovala v nejlepším čase. Dozvě-

děl se to od ní samotné, až půl roku po tom, co 

společně protli cílovou pásku. Kimberly Fabien 

natočila děkovné video, které hustopečského 

sportovce zastihlo během dubnových příprav 

na Kanárských ostrovech. Přiznal, že ho velmi 

potěšilo i dojalo.

Příběh Svobodovy nezištné pomoci tak 

dostal dojemný epilog a hrdina zasloužené 

zadostiučinění. Mezitím se už ale odvíjí příběh 

další, Marek Svoboda se těší, že letos na Hava-

ji zaujme hlavně svým sportovním výkonem. 

Protože minulý rok se kvalifi koval až na posled-

ním možném závodě na konci srpna a neměl 

moc času na regeneraci, doufá, že tentokrát 

se mu to podaří už koncem května na závodě 

v Lanzarote. Dělá pro to maximum. „Ve svém 

věku už nemůžu dělat žádné rychlostní sporty, 

proto je tenhle vytrvalostní sport to nejlepší, 

co pro tělo udělat. Začalo mě to hrozně bavit, 

takže se tomu opět věnuju na sto procent, líčí 

nadšeně Svoboda.

Hustopečskému vytrvalci přejeme, aby se 

jeho poctivá příprava zúročila a na podzim mu 

Ironman vyšel podle představ!

-kam-

Marka Svobodu ocenil Český olympijský výbor

SPORT

Inzerujte v Hustopečskch listech

tel.: 530 351 412, tupa@hustopece.cz

POZOR! Nově nás najdete v prvním patře Kina. 

Dukelské nám. 42/15

Marek Svoboda pomohl Kimberly Fabian do cíle 

havajského závodu Ironman
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INZERCE

INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Sečení trávy od 0,65 Kč/m2, 
tel.: 608 065 337 do října 2019
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V  lednu letošního roku začal pracovat 

kroužek stolního tenisu při TJ Agrotec Husto-

peče. Navázali jsme tím na činnost mládeže 

z  minulosti, ve které jsme dosahovali velkých 

úspěchů. Předseda oddílu stolního tenisu Jan 

Matlach hodnotí dosavadní činnost krouž-

ku: „Již v  loňském roce na podzim jsem si 

dal za úkol zajistit trenéra k  mládeži a začít 

se o ni velmi kvalitně starat. Dobrý trenér je 

základ všeho, na něm záleží, jakou formou 

vede tréninky, aby  děti bavily. Dohodl jsem se 

s panem Františkem Hanákem ze Zaječí, a ten 

od ledna tréninky vede. 

Díky několika náborovým akcím se podařilo 

děti ke stolnímu tenisu přivést. Trénují dvakrát 

v týdnu, vždy v úterý a ve čtvrtek, a musím říct, 

že mám radost z  jejich pravidelné docházky 

a snahy se zlepšovat. Oddíl zajistil materiální 

vybavení pro děti, nakoupil pro ně nové pálky, 

míčky i tréninkového robota, který je velmi 

využíván ke zlepšení jejich výkonosti. Jsem 

velmi rád, že trenér není na děti sám, chodí mu 

pravidelně pomáhat Honza Pleskač, ve čtvrtek 

Marian Preiss a každé úterý i já osobně. Hodně 

také pomáhá Jirka Blažek. Na každém trénin-

ku tak mají děti k dispozici tři trenéry, kteří se 

jim maximálně věnují. Nyní se tréninky zamě-

řují na zvládnutí základních úderů, pravidel 

stolního tenisu, osvojení si taktiky. Od podzi-

mu plánujeme přihlásit družstvo mládeže do 

mistrovské soutěže okresu Břeclav. To bude 

pro děti mnohem zajímavější, budou si svoji 

výkonnost měřit s  ostatními a sami na sobě 

uvidí, jak se zlepšují. V  kroužku je spousta 

šikovných dětí a já jsem naprosto přesvědčen, 

že z nich budou výborní stolní tenisté a jména 

Tomáš Vech, Jakub Sedláček, Matěj Sedláček, 

Ondra Chloupek, Rafael Střelec, Jose Amando 

Růžička, Štěpán Kufa, Jan Hubička nebo Ondra 

Topinka budou reprezentovat hustopečský 

stolní tenis.

Jan Matlach,
předseda oddílu stolního tenisu

Malí stolní tenisté trénují dvakrát týdně.
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Kroužek oddílu stolního tenisu

Skok vysoký je jednou z výstavních disciplín 

hustopečské atletiky. Mladí skokané z oddílu 

SK Atletika Hustopeče to dokázali na tradiční 

Břeclavské laťce, která byla posledním závo-

dem halové sezóny. Přestože nemohli startovat 

v nejsilnější sestavě, podařilo se jim v Břeclavi 

v silné konkurenci získat čtyři medaile.

Nejcennější medaili získala v katego-

rii mladších žákyň Nikita Mayerhofer, která 

vyhrála svou soutěž ve velmi kvalitním výko-

nu 146 cm. Tímto výkonem se dostala nejen 

na čtvrté místo letošních krajských tabulek, 

ale také to byl historicky čtvrtý nejlepší výkon 

hustopečského oddílu. Na skvělém pátém 

místě se umístila další hustopečská závod-

nice Natálie Humpolíková výkonem 135 cm. 

O jednu příčku níže se mezi mladšími žáky 

umístil Jakub Jordán výkonem 130 cm.

Hodně jsme si slibovali od staršího žactva. 

Matěj Hycl bojoval mezi chlapci o cenný kov 

a podařilo se mu překonat laťku ve výšce 

175 cm. Tentokrát to stačilo na třetí místo. Tři 

žákyně Vendula Zemčíková, Karin Krejčiří-

ková a Marie Vrbová zdolaly laťku shodně ve 

výšce 145 cm, Na pokusy byla Zemčíková druhá 

a Krejčiříková s Vrbovou se pak podělily o čtvr-

tou příčku. Poslední medaili jsme získali mezi 

dorostenci, kde si Vojtěch Prokeš vyskákal stří-

bro za výkon 170 cm.

-had-

Čtyři medaile z Břeclavské laťky

Hustopeče se mohou od dubna tohoto 

roku pochlubit dalším primátem, a to dokon-

ce světovým. Světová atletická federace IAAF 

potvrdila platnost juniorského světového 

rekordu ve skoku vysokém, kterého dosáhla 

na jubilejním dvacátém ročníku Hustopečské-

ho skákání Agrotec 2019 ukrajinská výškařka 

Yaroslava Mahuchikh. Její výkon 199 cm je nyní 

zapsán v listině atletických světových rekor-

dů i s místem, kde ho dosáhla. Hustopeče se 

tak mohou pochlubit tím, že i v našem městě 

padají světové rekordy. Zároveň je to velkou 

motivací pro naši sportující mládež. Pořada-

telům hustopečského skákání poblahopřál 

i projektový manažer Českého atletického 

svazu František Fojt, který 

měl administraci světo-

vého rekordu na starosti: 

"Blahopřeji Hustopečákům 

ke světovému rekordu. Je 

to zároveň i uznání jejich 

pořadatelských schopností. Česká atletika se 

díky vám může pyšnit dalším světovým rekor-

dem," napsal Fojt pořadatelům Hustopečské-

ho skákání.

-had-

Hustopečský světový rekord uznán

Soutěž mladších žákyň vyhrála Nikita Mayerhofer.   �      

�      Ukrajinská výškařka Yaroslava Mahuchikh.
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Dlouhodobé mistrovské soutěže stolních 

tenistů skončily. Družstvo A hustopečského 

Agrotecu skončilo v 1. lize na 12. místě. S tímto 

umístěním nepanuje v  klubu vůbec žádná 

spokojenost, je totiž docela možné, že to bude 

znamenat sestup do druhé ligy. V  ligových 

soutěžích dochází k reorganizaci a v současné 

době nelze říct, zda naše družstvo bude hrát 

nadále první ligu, či ne. Vše se bude odvíjet 

od počtu postupujících do nejvyšší soutěže, 

extraligy. Bohužel konec sezony nás nezastihl 

v  optimální formě, prohráli jsme velmi důle-

žité domácí utkání s  celkem Liberce, a to nás 

stálo umístění o příčku lepší, které by nám 

jistotu první ligy dalo i do příští sezony. Celá 

letošní sezona se již od začátku nevyvíjela 

úplně dobře, hned ve druhém utkání v  září 

loňského roku se zranil Přemek Janoušek, 

který už potom vůbec nezasáhl do dalších bojů 

a velmi nám chyběl. Oproti loňskému roku 

měli i ostatní hráči horší výsledky, proto jsme 

celou řadu vyrovnaných utkání prohráli tím 

nejtěsnějším poměrem 8:10. A tyto body nako-

nec chybí. Nicméně je třeba vidět, že první 

liga byla letos skutečně velmi silná a taky zde 

startovalo celkem 14 družstev, o dvě více než 

bývalo v minulosti zvykem. Nejlepším hráčem 

družstva byl Antonín Schwarzer.

Družstvo B startovalo v  krajské soutěži, 

prošlo jí naprosto bez problémů a v  tabulce 

skončilo na 6. místě. Kádr družstva je vyrovna-

ný a každý může za kolegu zaskočit. Nejlepší 

výsledky měl Rostislav Hladký, kádr dále tvořili 

Jiří Šlancar, Pavel Kuchař, Jan Hušek, Jindra 

Hušek, Jiří Blažek a Jan Šafařík.

Jan Matlach, 
předseda oddílu stolního tenisu

SPOZAM

Tabulka 1. ligy mužů
1. TTC Moravská Slavia Brno 26 21 1 4 0 244:129 69
2. TJ Ostrava KST B 26 20 1 5 0 234:133 67
3. SF SKK EL Niňo Praha B 26 18 3 5 0 237:139 65
4. SKST Baník Havířov B 26 18 1 7 0 230:162 63
5. DTJ Hradec Králové B 26 16 3 7 0 224:165 61
6. SKST Warmnis Liberec B 26 14 2 10 0 198:195 56
7. TTC Elizza Praha 26 12 1 13 0 194:192 51
8. TJ Sokol PP Hradec Králové 2 IMEDA 26 11 2 13 0 183:199 50
9. TJ Nový Jičín 26 9 5 12 0 192:203 49
10. ST EUROMASTER Kolín 26 9 4 13 0 178:217 48
11. KST SK US Steinerová Choceň z.s 26 8 1 17 0 167:212 43
12. TJ Agrotec Hustopeče 26 8 0 18 0 147:219 42
13. Spor.klub TTC Františkovy Lázně z. s. 26 2 1 23 0 127:246 31
14. TTC Siko Orlová 26 3 1 20 2 108:252 31

Tabulka krajské soutěže II. třídy C
1. STP Mikulov A 22 21 1 0 0 219:89 86
2. Stavoimpex Hodonín B 22 20 1 1 0 213:101 83
3. TJ Sokol Klobouky u Brna A 22 15 0 7 0 192:138 67
4. SKST Rohatec A 22 12 1 9 0 182:152 59
5. SK Baník Ratíškovice A 22 11 1 10 0 165:143 56
6. TJ Agrotec Hustopeče B 22 10 1 11 0 153:169 53
7. TJ Sokol Rakvice A 22 10 1 11 0 160:171 53
8. TJ Sokol Kobylí B 22 9 3 10 0 155:161 52
9. TJ Jiskra Strážnice C 22 8 1 13 0 161:171 47
10. T.J. Sokol Hodonín B 22 5 1 16 0 123:192 38
11. TJ Sokol Vracov B 22 5 1 16 0 120:192 38
12. TJ Jevišovka-Drnholec B 22 0 0 22 0 56:220 22

Stolní tenisté zakončili mistrovské soutěže

Letošní duben byl neobvykle suchý. Bez vody 

jsou i venkovní bazény hustopečského koupa-

liště. Areál je v plném proudu příprav na letní 

sezonu, chystá se trávníková plocha, kontro-

lují se tobogány, brousí se, tmelí a natírají 

přelivové hrany a odtokové žlaby. „Vzhledem 

k tomu, že koupaliště se letos dožívá už 29 let, 

každý rok si vyžádá nutné opravy,“ vysvětlil 

Aleš Proschek, ředitel Spozamu. Připravuje se 

ale i několik novinek. 

Nejviditelnější z nich bude nové  předláž-

dění přístupu  do areálu letního 

koupaliště. V lednu letošního roku se 

kompletně rekonstruoval kanalizační systém, 

v rámci této opravy byl vybudován nový 

příjezd a nové dláždění zámkovou dlažbou.

Další novinkou bude  přesunutí poklad-

ny přímo do areálu letního koupaliště. Návštěv-

níci tak budou mít snadnější přístup od bazénu 

k pokladně, kde se kromě vstupenek prodává 

i doplňkový sortiment. Další výhodou bude, že 

pokladní se záchranářským minimem bude 

moci v době nízké návštěvnosti fungovat záro-

veň jako další člen týmu dozorujících plavčíků.

V blízkosti pokladny vzniknou i nová stání pro 

kola, odpovídající současným parametrům.

Hlavní novinkou ale bude  bazénový zvedák. 

Zařízení s  názvem Delfín bude sloužit nejen 

vozíčkářům, ale také všem, kteří jsou hůře 

pohybliví například kvůli vyššímu věku 

nebo váze. „Zajímavostí toho zařízení od 

českého výrobce je, že nepotřebuje žádnou 

elektrickou energii na pohon, je napá-

jen pouze za pomoci tlaku z vodovodního 

řadu. Je na něj napojena hadice a zvedák je 

na principu pístu schopen zvedat zátěž až 

do hmotnosti 120 kilo,“ vysvětlil Proschek.

Zařízení je snadno přemístitelné, základ pro 

jeho ukotvení bude vybudován u venkov-

ního i krytého bazénu, proto se bude moci 

variabilně využívat tam, kde ho právě bude 

potřeba. Nedílnou součástí uceleného prvku 

budou i nové schody  se širokou nášlapnou 

plošinkou pro osoby se ztíženou pohyblivostí.

Vedení bazénu doufá, že zařízení přitáhne 

nový okruh návštěvníků a přemýšlí, jak jim 

jeho využití co nejvíce usnadnit. „Chceme od 

září letošního roku udělat hodiny, které budou 

přímo vyčleněny pro zdravotně postižené," 

plánuje Proschek. Předtím ale Delfína ještě 

čeká letní sezóna, během které snad bude 

užitečný a zaplave si s ním nejeden zájemce.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 24. 4. 2019.

Letní koupaliště chystá na sezónu několik novinek

Nový bazénový zvedák pomůže hendikepovaným na 

letním koupališti i krytém bazéně.
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V dnešním čísle Hustopečských listů jsem 

se rozhodl nepsat jenom o obchodě a stavu 

realitního trhu, ale i o zákulisí naší profe-

se. Ne vždy jsou peníze na prvním místě. Je 

tomu několik týdnů, co mě kolega z konku-

renční realitní kanceláře v Pohořelicích oslovil 

s prosbou o pomoc, že potřebuje urychleně 

pronájem bytu nebo domečku pro své klienty. 

Kousek od Mikulova se v obci Brod nad Dyjí 

nachází seniorská vesnička s názvem Formó-

za, kde se starám asi o 20 nájemních bytů. 

Jsou to byty o dispozici 1+kk nabo 2+kk, které 

jsou řešené v rodinných řadových domečcích 

se zahrádkou a službami jako jsou nákupy či 

pravidelná návštěva lékaře. 90 % klientelů jsou 

soběstační důchodci.

Uviděl můj inzerát  jednoho volného bytu 

ve Formóze, který jsem aktuálně nabízel na 

internetu. Sdělil mi, že potřebuje urchleně 

bydlení pro svoje dvě klientky-důchodkyně-

-sestry, které se ocitly na ulici. Majitel bytu 

v Mikulově, kde bydlely, jim dal výpověď s tím, 

že mají 2 týdny na vystěhování. Dle zákona to 

samozřejmě možné není, ale i taková je žel 

praxe a ne každý je schopný a odvážny jít do 

sporu nebo dokonce k soudu. I tohle byl ten 

případ. 

Až další den jsem se dověděl, že to bylo  

i v televizi, protože se jim přátelé snažili 

pomoct. Zavolala mi totiž jedna milá paní 

z Prahy, že by se chtěla semnou domlu-

vit a zaplatit za duchodkyně kauci ve výši 

10 000 Kč. Postupně jsem zjistil, že klientky 

mají velký problém zaplatit nájem, jelikož ho 

měly ještě zaplacený v Mikulově. A to nemlu-

vím o provizi za zprostředkování pronájmu. Po 

konzultaci s majitelem naší realitní kanceláře, 

panem Schmidtem, jsme se domluvili v tomto 

případě provizi neúčtovat. Během týdne jsme 

stihli vyřešit prohlídku, připravit nájemní 

smlouvu, předávací protokol a nastal den D, 

kdy se jsme se všichni potkali na místě a byt 

předali novým nájemkyním. Bylo to hodně 

emoční a objetí, které jsem dostal, bylo za 

všechny peníze. I taková je práce v realitách. 

Není to jediná akce, kterou jsme takto 

podpořili. Sponzorujeme třeba fotbal ve 

Valticích, Lednici, volejbal v Břeclavi a mnoho 

dalších kulturních i společenských akcí na 

Moravě. 

Na závěr vás chci informovat o přestěho-

vání naší realitní kanceláře na novou adresu 

v Hustopečích. Po 7 letech působení na ulici 

Dobrovského za kinem jsme se od března 

2019 přestěhovali napravo od kina na ulici 

Janáčkova. 

Erik Lipnický

ředitel pobočky Schmidt-reality s.r.o.

mail: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

tel: 774 241 009

web: www.schmidt-reality.cz
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Poděkování

Přišlo ráno, přišel nový den.

Ty jsi odešel s ranním rozbřeskem.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 

vzpomínat na tebe budeme dál.

Dne 7. května by se náš tatínek, dědeček, pan 

Stanislav Kilián dožil 85 let.

S láskou vzpomínají děti a vnoučata.

A za vše, za vše dík.

Za lásku jaká byla, za život jaký byl ...

Dne 15. května vzpomeneme 2. smutné výročí 

úmrtí pana MVDr. Eduarda Boleslava.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 3. května by se dožila 75 let 

paní Josefa Holacká z Hustopečí.

Dne 5. června vzpomeneme 10. výročí

ode dne jejího úmrtí.

Vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Vzpomínky

Dne 28. března uplynulo již dvacet let od úmrtí 

pana Václava Párala.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dcera a vnoučata 

s rodinami.

4. května by se dožila 100 let paní Vlasta 
Galousková, dlouholetá učitelka na hustopečské 

základní škole.

Kdo jste ji znali a pamatujete si ji, budeme rádi,

když na ni vzpomenete spolu s námi.

Děkujeme. Syn Vratislav s rodinou 

a rodiny dcer Marie a Ivy.

Jubilanti v měsíci březnu 2019
01.03.1936 Lydie Šalášková

02.03.1929 Bohumil Hönig

02.03.1931 Josef Pančochář

02.03.1938 Zdeněk Doušek

07.03.1930 Marie Prošková 

07.03.1936 Marie Doležalová

10.03.1936 Ladislav Martinec

11.03.1938 Miroslav Palán

13.03.1936 Josef Horák

13.03.1936 Antonín Kuchyňka

13.03.1936 Anna Nečasová

14.03.1935 Josef Varmuža

16.03.1929 Vladimír Otřísal

18.03.1931 Jozef Rigó

18.03. 1935 Danuše Jančaříková

19.03.1936 Františka Vahalová

19.03.1937   Eva Lízalová

22.03.1931 Anděla Hönigová

25.03.1931 Marie Straková

25.03.1939 Irena Lutonská

27.03.1928 Josefa Lengálová

31.03.1939 Maria Omastová

Zpracovala: 

Simona Procházková, komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 

chviličku postát a vzpomínat. 

Dne 6. května vzpomeneme nedožitých 100 let naší 

maminky Julie Stehlíkové. 

Dne 9. ledna jsme vzpomněli 43 let, kdy nás navždy 

opustila. 

S láskou vzpomínají synové s rodinami. 

...větší bolesti na světě není,

než žal z náhlého rozloučení ...

Dne 25. května vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí 

pana Ladislava Sadílka.

S láskou vzpomínají přítelkyně Kristýna s rodinou,

rodiče a bratr s rodinou.

Dne 3. dubna 2019 zemřel po dlouhé a těžké nemoci 

pan Václav Kaňa z Hustopečí. 

Děkujeme všem, kdo se s ním přišli rozloučit, i za slova útěchy a květinové 

dary. Děkujeme také pohřební službě Nostalgie za důstojné vypravení pohřbu. 

Zarmoucená rodina.

Světlo jedné duše uhaslo,

však její teplo hřeje naše srdce dál…

Odešel člověk, jehož jsme milovali,

v našich vzpomínkách však bude žíti dál.

Dne 12. května vzpomeneme nedožité 

40. narozeniny pana Viktora Janoška.

S láskou vzpomíná maminka s rodinou.

Na stránkách Hustopečských listů ve Společenské rubrice, 
můžete uveřejnit blahopřání, vzpomínky a poděkování. 

Text a foto můžete zaslat na: tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412

nebo osobně odevzdat v prvním patře Kina, Dukelské nám. 42/15



Vinařství roku 2018
V Í T Ě Z  K A T E G O R I E

S T Ř E D N Í  V I N A Ř S T V Í

Vinařství roku 2015
V Í T Ě Z  K A T E G O R I E

S T Ř E D N Í  V I N A Ř S T V Í

Známe program 4. ročníku
Sonberského (ne)vinného kulturního léta:

 

5. 7. Ulrychovi & Javory Beat

19. 7. David Vávra, divadlo SKLEP / Martin „Kudla“ Kudlička

2. 8. Jarda Dušek / Dáša Ubrová Trio

16. 8. Jananas

30. 8. Kamil Střihavka & The Leaders acoustic band

20. 9. Loučení s létem / Kanci paní nadlesní

  

Letní kulturní večery na Sonberku — to je setkávání s úžasnými umělci, výjimečným vínem v unikátním prostředí uprostřed sonberské vinice, 

na terase jedinečného vinařského domu s ikonickým výhledem na Pálavu a západ slunce…

 

Více info na 

www.sonberk.cz  777 630 434  @winerySonberk  #Sonberk  Sonberk 393, Popice

 

Začátek vždy v 19 hodin  Koncerty se konají za každého počasí  Změna programu vyhrazena

Vstupenky lze zakoupit přímo ve vinařství, anebo na www.smsticket.cz

Vinařství roku 2013
A B S O L U T N Í 

V Í T Ě Z
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