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Vážení spoluobčané,
poslední roky jsme nabyli dojmu, že nemáme čtyři, ale 
tři roční období. Po dlouhých zimách nastupovaly letní 
teploty, dlouho jsme nosili zimní kabáty, které jsme 
vyměnili za letní oblečení. Letos si s  námi počasí zahrává. 
Chvíli teplo, chvíli zima, po dlouhém suchu trvalý déšť, 
zvedající se hladiny řek včetně lokálních záplav. Inu, toto 
jaro si budeme dlouho pamatovat.
V  květnu mohl každý občan navštívit speciální pojízdnou 
laboratoř, která v  kamionovém přívěsu na náměstí 
skrývala spoustu zajímavých moderních přístrojů. Kdo 
absolvoval některý z  programů, určitě nelitoval.  Tuto 
jedinečnou akci pořádalo Jihomoravské inovační centrum 
a jejich programy cílily především na žáky a studenty.
Na dopravním hřišti proběhl za deštivého počasí další 
ročník oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. 
Velmi úspěšní byli žáci ze ZŠ Nádražní, kteří se stali vítězi 
v obou kategoriích. Ze sportovních událostí bych vyzvedla 
mezinárodní turnaj přípravek devítiletých fotbalistů (U9), 
úspěchy Házené Legata nebo cyklistický závod Kolo pro život. Z  akcí pořádaných CVČ Pavučina byl tradičně 
povedený Den koní. 
Velmi slibně se rozvíjí spolupráce s  jihočeským městem Milevsko. Má s  námi mnoho společného a jeden 
druhého můžeme obohatit o zkušenosti z  různých oblastí fungování samospráv. V  Milevsku proběhla první 
velmi úspěšně společná akce – Den vína a mandlovice z Hustopečí. Kromě vinařství a mandláren bylo součástí 
kulturního programu vystoupení našeho rodáka Jožky Šmukaře. Počasí bylo vrtkavé, přesto bylo na náměstí 
mnoho spokojených návštěvníků různého věku.
Ve městě fi nišují některé investice, jiné jsou v  plném proudu a další jsou ve fázi příprav. V  červnu budeme 
kolaudovat největší investiční akci – stavební úpravy a vybavení ZŠ  Komenského a další velmi očekávanou 
novostavbu CVČ Pavučina. Obě zařízení budou od nového školního roku plně k dispozici žákům či zájemcům 
o volnočasové aktivity. Překládka sítí v ulici Žižkova o něco zdržela budování cyklostezky s chodníkem. Ta se už 
ale krásně rýsuje v ulici Tábory. Věřím, že nám počasí dovolí plnit termíny nejen této stavby, ale i dalších, jako 
je bezbariérová trasa směrem k  ulici Údolní. I tam ale musí být vyřešena nejprve rekonstrukce plynu. Končí 
ještě další rekonstrukce, a to sociálního zařízení a sprch na Formance, které slouží návštěvníkům ubytovaným 
v chatkách nebo ve stanech. Na novou sezonu je tak toto městské zařízení připraveno. Za celkovou rekonstrukci 
sociálek v celé budově město zaplatilo kolem 5,5 milionu korun.
Začátkem měsíce nám přišla zpráva ze Státního fondu dopravní infrastruktury, že jsme uspěli se žádostí o dotaci 
na projekt cyklostezky od Masarykova náměstí kolem autobusového nádraží až po vlakové a na druhou stranu 
kolem tržnice Pavlína až po restauraci U Halmů. Předpokládané celkové náklady této stavby činí 12,5 milionu 
korun, necelých 9 milionů pokryje dotace.

Vážení spoluobčané,
na co se můžeme těšit v  červnu? Na některý z  koncertů festivalu Concentus Moraviae nebo Hustopečský 
slunovrat, na který druhý den navazuje cyklistické putování Krajem André. Milovníci rychlých kol si určitě 
nenechají ujít již XV. ročník Agrotec Rally. Konec školního roku bude tradičně patřit táboráku a zábavě na 
Křížovém kopci. Na viděnou při některé ze společenských, kulturních či sportovních akcí.

Hana Potměšilová, starostka
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Z jednání rady

Z MĚSTA

Radní města se sešli ke společnému jedná-
ní v  úterý 30. dubna a mezi hlavní témata 
patřila tentokrát zeleň v Hustopečích i bezpro-
středním okolí.  

Vedení města dalo zelenou další etapě 
územního systému ekologické stability 
a vybralo dodavatele projektu  

Územní systém ekologické stability reali-
zuje opatření pomáhající udržet stabilitu 
v přírodě. Jeho základními stavebními kameny 
jsou biocentra a biokoridory. V  okolí Husto-
pečí nyní pracovníci odborné fi rmy dokončují 
první dvě etapy, které se týkají ploch směrem 
na Šakvice a Starovičky. Ty budou hotové do 
konce května letošního roku a fi nančně na ně 
přispěla v průměru 90 procenty Evropská unie 
prostřednictvím Operačního programu životní 
prostředí. Třetí část, cílí na pozemky o rozloze 
téměř 4 hektary v  oblasti Na Výsluní, Volská 
hora a zahrnuje také zatravněné pásy mezi 
Hustopečemi a Starovicemi. 

Zelené plochy získá ulice Generála Peřiny 
 Na základě námětu obyvatel radní podpo-

řili zpracování studie, která doplní zeleň do této 
části města. Odborná fi rma připraví projekt, 
který bude současně v souladu s podmínkami 

dotace, umožní o ni požádat a snížit tak fi nan-
cování z rozpočtu města.   

Další úpravy zeleně čekají ulice Tábory, 
Vrchlického a okolí penzionu včetně 
přilehlého parku 

  Po vybudování nových chodníků, parko-
vacích stání a cyklostezky navrhli radní zadat 
odborníkům zpracování studie, která doplní 
zeleň, mobiliář a navrhne odpovídající parko-
vé úpravy v lokalitě.  

Děti v mateřské školce Pastelka možná 
budou mít nové hřiště 

Radní podpořili podání žádosti o dotaci 
na výměnu pryžového povrchu do veřejného 
grantového řízení Nadace ČEZ s názvem Oran-
žové hřiště pro rok 2019. Požadovaná částka 
je 100 tisíc korun a celkové předpokládané 
náklady necelých 120 tisíc korun. Rozdíl pokry-
je rozpočet školky.   

Školáky, kteří si o prázdninách budou 
užívat zaslouženého odpočinku, vystřídají 
v Základní škole Nádražní dělníci 

Firma opraví dvorní fasádu a nainstaluje 
venkovní žaluzie kvůli ochraně proti světlu 
i teplu. Radní na své třinácté schůzi schválili 

zadávací dokumentaci na tuto zakázku, jejíž 
předpokládaná hodnota je 2,5 milionu korun. 
S částkou již rozpočet města počítá. 

Radní řešili také chybějící chodník podél 
garáží směrem k fi nančnímu úřadu 

 V první fázi potvrdili objednávku zemních 
prací u externího dodavatele, druhé etapy 
zahrnující pokládku dlažby se ujmou zaměst-
nanci městských služeb. Hlavním důvodem 
budování chodníku je zvýšení bezpečnosti pro 
chodce. 

-hrad-
Článek byl zveřejněn na webu města 2. 5. 2019.

Poslední schůze rady města se uskutečnila 
v  neobvyklý termín i na netradičním místě. 
Radní se společně sešli v  sobotu 11. května 
v  Milevsku, které je jedním ze spřátelených 
měst. Rozhodli o zřízení transparentního 
dobročinného účtu, schválili veřejnou zakáz-
ku na vybavení interiéru Pavučiny a řešili také 
možnost umístění nabíjecí stanice pro elekt-
romobily v našem městě. Po vyčerpání témat 
se zúčastnili místní akce Den mandlí a vína, 
kterou pořádalo město Milevsko, a podpořili 
propagaci Hustopečí.   

Radní odsouhlasili uspořádání veřejné 
sbírky pro Ivu Záděrovou z Hustopečí 

  Mladá žena si vinou nešťastného pádu 
z koně loni v březnu poranila druhý krční obra-
tel a ochrnula od ramen dolů. Peníze z městem 
zřízeného transparentního účtu uhradí zejmé-
na léčebné náklady na rehabilitační pobyty, 
terapie a pořízení kompenzačních pomůcek. 
Sbírka je vyhlášena na dobu neurčitou a číslo 
účtu bude zveřejněno po doručení osvědčení 
z Jihomoravského krajského úřadu.  

Nová budova Centra volného času Pavučina 
je zhruba měsíc před plánovanou kolaudací 

  Současně se stavbou nyní vedení města 
řeší rovněž zařízení interiéru, na jehož dodáv-
ku radní schválili veřejnou zakázku. Jedná se 
o ne vždy typické vybavení, které musí splňo-

vat potřeby členů různých zájmových kroužků 
i dbát na požadavky provozovatelů sociálních 
služeb. Ty budou prostory v  budově Pavučiny 
využívat v  dopoledních hodinách, odpoledne 
budou patřit volnočasovým aktivitám. Oslove-
ni byli celkem tři výrobci, rozhodujícím krité-
riem pro hodnocení nabídek bude cena.

Hustopeče budou mít dobíjecí stanici pro 
elektromobily 

 Strategická poloha mezi Brnem a Břeclaví 
u sjezdu z  D2 předurčuje naše město k  vyba-
vení místem, kde si mohou řidiči dobít auta 
na elektrický pohon. Ta jsou v  dnešní době 
stále rozšířenější a úskalí vyšší pořizovací ceny 
kompenzují nižší náklady na provoz a údržbu 
i ohleduplnost k životnímu prostředí. Po zváže-
ní několika variant umístění se radní rozhodli 
pro ulici Husovu (naproti pošty). Stanice zabe-
re dvě parkovací místa, která ovšem zůstanou 
řidičům k dispozici na omezený čas v době, kdy 
nebude zájem o dobíjení. Využít je budou moci 
zákazníci pošty i obchodů a o této alternativě 
bude informovat dodatková tabule.  Vedení 
města připravuje podmínky pro zadání objed-
návky projektové dokumentace a prověřuje 
variantu realizace na náklady města. Druhým 
řešením je vybudování nabíjecí stanice v režii 
externí fi rmy, s  čímž jsou ale spojená určitá 
omezení týkající se například zajištění suvere-
nity v lokalitě.

Radní schválili prodej plošiny Avia za cenu 
72 600 korun 

  Nepotřebný majetek, který byl ve správě 
Městských služeb Hustopeče, získal zájemce 
s nejvyšší nabídkovou cenou.  

-hrad-
Článek vyšel na webu města 15. 5. 2019. 
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Podél garáží směrem k fi nančnímu úřadu vznikne 
nový chodník.
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Radní schválili veřejnou zakázku na vybavení 
interiéru nové budovy Pavučiny. 
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Jedním z nejdůležitějších investičních 
projektů města, které se v současné době 
v Hustopečích realizují, je stavba Centra volné-
ho času Pavučina.  

Stavba měla být podle původního plánu 
hotová už na podzim loňského roku, ale proto-
že původní zhotovitel nedodržoval termíny, 
město v říjnu roku 2018 odstoupilo od smlouvy 
a ve zrychleném řízení vybralo fi rmu novou. 
„Firma JS – abacus přebírala v podstatě hrubou 
stavbu. Práce teď probíhají podle plánu, kolau-
dovat by se mělo v červnu. Pravidelně každých 
čtrnáct dní se tu při kontrolních dnech setká-
váme s dodavatelem, s jeho subdodavateli, 
řešíme různé drobné nesrovnalosti, které stav-
ba přináší, nebo nové požadavky a upřesnění. 
Autorský a technický dozor zabezpečuje břec-
lavská fi rma Jančálek, “ uvedl investiční technik 

města Radek Krušina.
Na pokračující stavební práce se v úterý 

30. dubna přišli podívat i radní, své pravidelné 
jednání zahájili prohlídkou budovy. Proplétali 
se mezi dělníky, kteří pracovali na dokončení 
interiérů: montovali podhledy, dokončovali 
elektrické rozvody, osazovali zásuvky, krytky 
a osvětlení, jiní připravovali pokládku vinylové 
podlahy nebo líčili.  

Pracovalo se i v exteriéru, osazovala se 
zelená střecha. Porostou na ní rozchodníky, 
skalničky, suchomilné trávy a byliny, kterým 
stačí tenká, zhruba deseticentimetrová vrstva 
lehčeného substrátu. Nevyžadují ani závlahu 
ani sečení, vydrží i dlouhodobé sucho, horko 
i mráz. Pouze zpočátku pro zakořenění potře-
bují více vody. O tu se během výsadby postara-
lo chápavé deštivé počasí. „Chtěli jsme tu mít 

zelenou střechu, abychom tak alespoň částeč-
ně nahradili plochu, kterou zabrala stavba. Má 
mnoho výhod, nejen, že bude dobře vypadat, 
ale výhodně zadržuje srážkovou vodu, neod-
ráží tolik slunečních paprsků do okolí, izoluje, 
a není potřeba tolik klimatizačních jednotek,“ 
vysvětlil ředitel CVČ Petr Fridrich. 

Pan ředitel provedl radní celou budovou, 
vysvětlil jim rozvržení jednotlivých místností 
a jejich budoucí účel: „První nadzemní podla-
ží bude převážně sloužit na vzdělávání, to 
znamená na různé kroužky, semináře, od kera-
miky, výtvarky, přes taneční sál, hudebnu.“ 

Nově bude na Pavučině poskytovat soci-
ální služby i nezisková organizace Betlém, 
která se věnuje lidem s těžkým zdravotním 
postižením. V přízemí, které je kompletně 
bezbariérové, bude i sklad sportovních potřeb 
a kanceláře. Byl zde také vytvořen stavebně 
oddělený prostor pro chov koní, kromě stáje 
pro tři poníky zahrnuje šatnu, sklad krmiva, 
materiálu a vybavení, výstroje. Druhé patro 
bude sloužit zejména pro ubytování účastní-
ků táborů nebo různých seminářů. Vznikne 
tu také prostorná jídelna terasou a krásným 
výhledem, která se bude využívat na další 
vzdělávání, kroužky vaření a podobně. Počítá 
se i s malým bytem pro správce.  

Po dokončení budovy bude třeba upravit 
celý okolní areál.  Projekt na  venkovní úpravy 
je spolufi nancován Státním fondem život-
ního prostředí České republiky. Přes léto se 
zapracuje na tom, aby tady mohla vzniknout 
motýlí louka, dále vznikne pochůzková stez-
ka ve tvaru pavučiny. V plánu je i gabionový 
altán s voliérou, venkovní učebna, nová úpra-
va studny nebo ohrada pro ovce. „Rádi potom 
jednotlivé prvky budeme dotvářet s veřejností, 
s rodinami a dětmi, aby si ten prostor více vzali 
za svůj a aby se na něho těšili,“ plánuje Fridrich. 

Budova by měla být zkolaudována už v červ-
nu, možná poslouží už v době letních prázdnin. 
„Pokud to čas dovolí a ke konci prázdnin bude 
už prostor zařízen natolik, abychom ho mohli 
kvalitně a bezpečně poskytnout na tábor, rádi 
tak učiníme,“ prozradil vedoucí CVČ. 

 -kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 10. 5. 2019.
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Fasáda pravého křídla budovy bude brzy hotová.

Po dokončení nové budovy Pavučiny přijdou na řadu úpravy celého okolního areálu. 

Pavučina bude zkolaudovaná do prázdnin

V přízemí budou také místnosti určené pro výrobu 
a výpal keramiky.
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Realizace projektu obnovy základní školy 
Komenského, z velké části fi nancovaného 
dotací od Evropského fondu pro regionální 
rozvoj  (registrační číslo projektu CZ.06.2.67
/0.0/0.0/16_062/0004270)  se blíží ke konci. 
Stavební práce, které si vyžádaly zhruba 
90 procent nákladů bezmála šedesátimiliono-
vé investice, jsou téměř hotové.

V současné době se dokončují interiéry, 
pokládají se vinylové podlahy, kompletu-
jí rozvody elektřiny, instaluje se zábradlí. 
Montuje se také venkovní nouzové schodiště.
Vnitřní prostory budou díky tomuto projek-
tu  zcela bezbariérové. Rozdílné úrovně výšek 
podlah mezi jednotlivými prostorami byly 
vyrovnány. „Veškeré budovy jsou vzájemně 
propojeny a dá se bez překážek projít z jedné 
části budovy do druhé, aniž by člověk musel 
vycházet ven z budovy. Byly postaveny dva 
výtahy, jeden na přístavbě, jeden ve staré 
budově,“ popsal úpravy ředitel školy Jaroslav 
Vysloužil. Pro osoby se sníženou hybností byly 
vybudovány i dvě schodišťové plošiny a tři 
speciální toalety.

Kromě bezbariérovosti bylo cílem projek-
tu  rozšíření výukových prostor školy. Vzniklo 
celkem pět nových učeben, tři nad prostorami 
školních dílen a dvě v patře mezi starou budo-
vou a přístavbou. Budou u nich i kabinety pro 
vyučující.

Přízemí objektu dílen bylo kompletně 
zrekonstruováno, z původní podoby kromě 
rozvržení místností zůstaly zachovány pouze 
dveře se zárubněmi. Cvičná kuchyně bude 
vybavena kuchyňskou linkou s vestavěný-
mi spotřebiči. Za pár dní se do všech nových 
prostor začne instalovat nábytek za necelé dva 
miliony korun.

V rámci dotace bylo určité množství peněz 
vyčleněno i na  pomůcky. Budou pořízeny 
moderní učební pomůcky pro výuku chemie, 
angličtiny nebo přírodopisu. „Ve vybavení 
bude také 3D tiskárna, která bude využívaná 
v různých předmětech,“ prozradil Vysloužil. 
Počítačová učebna bude osazena třiceti nový-
mi počítači, ve všech učebnách budou inter-
aktivní tabule. V celé budově školy se zároveň 

významně zvýší  datová konektivita. „Přestě-
hoval se a inovoval celý školní server, škola 
bude kompletně osazena wifi , dostupnost 
internetové i interní sítě by měla být na úplně 
jiné úrovni, než je doteď,“ uvedl Vysloužil.

Posledním přínosem projektu bude  úpra-
va venkovní zeleně. „Z vnější strany areálu od 
ulice Komenského a od učiliště dojde k výsad-
bě stromů, zřízení záhonů, květnaté louky 
a trávníku.

Všechny práce pokračují podle plánu a stav-
ba by měla být do konce června zkolaudována. 
Velké díky za trpělivost patří všem žákům 
a učitelům, kteří po celý školní rok muse-
li snášet čilý stavební ruch, hluk i prašnost. 
Po prázdninách si budou moci zaslouženě 
vychutnat všechny klady projektu.

-kam-
Článek byl uveřejněn na webu města 16. 5. 2019.

Modernizace základní školy Komenského bude brzy hotová

Budovy školy jsou vzájemně propojeny a dá se bez překážek projít z jedné části do druhé, aniž by člověk musel 
vycházet ven.
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Osmnáct měst Jihomoravského kraje od 
května do října letošního roku soutěží ve sběru 
baterií. Městský úřad Hustopeče se jako obec-
ní úřad s rozšířenou působností do  Baterko-

mánie zapojil taky.  
Cílem soutěže je motivovat úředníky 

i veřejnost ke sběru použitých baterií. Kromě 
toho, že  napomůžou recyklaci  a ulehčí tím 
přírodě, mohou zajistit  podporu vybrané-
mu charitativnímu projektu. Jihomoravský 
kraj a nezisková společnost Ecobat věnují na 
dobročinnost 10 korun za každý kilogram 
odevzdaných baterií až do výše 100 tisíc korun. 
Zapojené úřad měly navrhnout projekty, na 
které případnou výhru věnují. 

Hustopečští se rozhodli podpořit šestile-
tého Garika Válka. „Tento klučina trpí dětskou 
mozkovou obrnou a potřebuje rehabilitace, 
které mu velmi pomáhají ke zlepšení zdra-
votního stavu. Bohužel pojišťovna mu hradí 
jenom některé úkony,“ uvedl Pavel Furch ze 
Sociálního odboru Městského úřadu Husto-
peče. Garikovi slouží k pohybu vozíček, dokáže 
se pohybovat i s chodítkem, cílem je, aby se 
naučil chodit o berlích. „Denně cvičíme, ale 
nejúčinnější jsou pobyty v lázních. V Klimko-
vicích používají speciální obleček, ve kterém 
je dítě upevněno ve správném postoji a takové 
cvičení přináší nejlepší efekt,“ přiblížila nároč-
nou terapii Garikova maminka Petra Válková. 

Pokud se Hustopečím podaří v Baterkoma-
nii uspět, vyhrané peníze budou použity jako 
příspěvek k úhradě Garikova měsíčního reha-
bilitačního pobytu v lázních, který v současné 
době stojí 64 000 korun. Finanční příspěvek 
ale získají pouze první tři místa v soutěži, první 
nejvýše 50.000 Kč, druhé až 30.000 Kč a třetí 
místo maximálně 20.000 Kč. Proto je potřeba 
vyhrát! 

Sbírat se budou různé druhy spotřebitel-
ských baterií, monočlánky, jednorázové i nabí-
jecí baterky, akumulátory z notebooků, vrtaček 
apod. Sběrná místa jsou na každé budově Měst-
ského úřadu v Hustopečích. „Zelené papírové 
krabice s označením  Baterie pro Baterkomá-
nii  najdete na obvyklých místech u vchodu, 
tam, kde byly dosud umístěny jiné boxy na 
sběr baterií,“ informoval Ondřej Němeček 
z Odboru životního prostředí.  

 
Sběr baterií potrvá půl roku, od 1. května do 

31. října 2019. Zapojit se může každý. Pomoz-
te nám zvítězit a podpořit malého Garika!  

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 10. 5. 2019.

Zapojte se do Baterkomanie!
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Město Hustopeče již řadu let spolupra-
cuje s  Benátkami nad Jizerou a slovenským 
městem Modra. Smlouvy o spolupráci se 
podepisují vždy na období několika let. Letos 
v  lednu podepsali zástupci všech tří měst 
memorandum na celé volební období, tedy až 
do roku 1922. 

Princip spolupráce zůstal prakticky stej-
ný jako v minulých letech.  Města našla tři 
oblasti, ve kterých jsou si blízká, v  rámci nich 
organizují vzájemné výměny.  Každý rok se 
v  jednom z partnerských měst setkají senioři, 
žáci základních škol a skauti.  

Senioři se tentokrát sejdou v Poděbradech, 
pořadatelem jejich šestidenního setkání je 
město Benátky nad Jizerou. „Města podporují 
tyto aktivity fi nančně, skládají se ale přede-
vším na dopravu, většinu dalších nákladů 
na pobyt si hradí účastníci sami,“ vysvětlila 
starostka města hana Potměšilová. 

Hustopeče budou letos hostit sportov-
ní turnaj žáků základních škol. 19. a 20. září 
přijede z každého partnerského města 32 dětí 
s  pedagogickým doprovodem. Kromě zápa-

sů ve fotbale, florbale, přehazované a házené 
se pro hosty chystá i další program.Centrum 
volného času Pavučina připraví pro děti z part-
nerských měst zábavné odpoledne, navečer 
děti zhlédnou fi lm v  našem nově zrekonstru-
ovaném Kině,“ přiblížila produkční Petra Otří-
salová.   

Skauti se letos na podzim setkají v Modre. 
Přátelství s  tímto slovenským městem udržu-

jí Hustopeče už od poválečných dob, u jeho 
zrodu stál pan učitel Antonín Šmarda a bylo 
založeno na spolupráci základních umělec-
kých škol. Jejich setkání je zakotveno i v nejno-
vějším memorandu tří partnerských měst. 
V roce 2020 se potkají v Hustopečích a budou 
mít společný koncert, v  roce 2022 to bude 
v Benátkách nad Jizerou. 

Další, neofi ciální platformou setkávání je 

Pojízdná výrobní laboratoř, vybavená 
laserovou řezačkou, 3D tiskárnami, robotic-
kým ramenem a dalšími přístroji, je posklá-
daná do speciálně upraveného návěsu 
kamionu a putuje po jihomoravských střed-
ních a základních školách. Do Hustopečí 
dorazila 6. května a zdržela se na Dukelském 
náměstí do pátku 11. května. 

 
„Navštěvujeme žáky a studenty napříč 

regionem a ukazujeme jim ty nejmodernější 
technologie. Dopolední program zahrnuje 
prohlídku a seznámení se s  digitální výrobou, 
po obědě následují workshopy, ve kterých 
lektoři učí studenty s  přístroji zacházet. Ti si 
je potom můžou i sami vyzkoušet a vyrobit si 
něco na památku,“ popsal manažer výrobní 
laboratoře (FabLab) Daniel Šín.  

Pozvat digitální laboratoř může přes jedno-
duchý registrační formulář každá střední 
škola Jihomoravského kraje. Do Hustopečí 
přijel kamion s vybaveným návěsem na zákla-
dě impulzu  středního odborného učiliště. 

„Myslím si, že projekt je přínosem pro žáky 
i učitele. Je zde vybavení, se kterým se studenti 
nemají možnost jinde setkat a je důležité pro 
jejich výuku,“ uvedla zástupkyně ředitele SOU 
Hustopeče Věra Horáková.  

Výstavba mobilního FabLabu vyšla na osm 
milionů korun a projekt fi nančně podpořil 
Jihomoravský kraj, město Brno a řada fi rem-
ních sponzorů. „Jižní Morava je region silný ve 
strojírenství, IT i technických oborech. Máme 
mnoho šikovných a vynalézavých lidí s  vlast-
ním nápadem, kteří ne vždy mají potřebné 

podmínky pro jeho realizaci. Laboratoř FabLab 
tato odvětví spojuje a dělá je dostupnými širo-
ké veřejnosti,“ uvedl hejtman Jihomoravského 
kraje Bohumil Šimek. 

FabLab je zkratka „Fabrication Laborato-
ry“ neboli výrobní laboratoř.  Označuje místo 
vybavené počítačově řízenými stroji, které jsou 
schopny vyrobit širokou škálu výrobků. První 
otevřená digitální laboratoř funguje v brněn-
ském sídle Jihomoravského inovačního cent-
ra již  téměř dva roky. Velký zájem veřejnosti 
i škol o prohlídky a workshopy byl podnětem 

pro zřízení varianty na kolech. 
FabLab Brno je součástí celosvětového 

hnutí, jehož členy defi nuje to, že se nespoko-
jí s  hotovým řešením produktů, které najdou 
v obchodě. Místo toho si na míru vyvíjí a vyrá-
bí svoje vlastní. Postupy na jejich vylepšování 
pak mezi sebou sdílí. Do hnutí spadá přes 
1500 certifi kovaných laboratoří ve více než 
100 zemích světa. 

-hrad- 
 Článek byl zveřejněn na webu města 7. 5. 2019.

Projekt pojízdné výrobní laboratoře umožňuje žákům setkat se s nadstandartním vybavením, které běžně 
nemají k dispozici.

Hustopeče budou letos hostit sportovní turnaj žáků základních škol.
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První digitální pojízdná laboratoř dorazila do Hustopečí

Hustopeče dál rozvíjejí spolupráci s partnerskými městy
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Hustopeče jsou obcí přátelskou rodině

Na dopravním hřišti v  Hustopečích soutě-
žili v  úterý 30. dubna mladí cyklisté. Oblastní 
kolo soutěže pořádali zaměstnanci z  odboru 
dopravy.   

Děti byly rozděleny do čtyřčlenných smíše-

ných družstev, v  každém byli dva chlapci 
a dvě dívky. Družstva absolvovala čtyři soutěž-
ní disciplíny, mezi které patřilo prověření 
teoretických znalostí provozu na pozemních 
komunikacích, praktická část spojená s jízdou 

na kole, jízda zručnosti a zásady poskytování 
první pomoci. 

„Soutěž organizujeme pravidelně a účastní 
je jí žáci hustopečských a okolních škol. Letos 
se do mladší kategorie přihlásilo 11 skupin a do 
starší 7 skupin,“ doplnil pořadatel z  odboru 
dopravy Petr Pacala.  

A jak se mladí cyklisté umístili? Z prvenství 
se radovali v obou kategoriích žáci ze základní 
školy Nádražní v Hustopečích. Druhé místo si 
z mladších dětí odvezly ty z Křepic a třetí místo 
putovalo do Klobouk. Ve starší kategorii se 
z druhého místa radovali žáci ze základní školy 
Velké Němčice a na třetí příčku dosáhli cyklisté 
ze Zaječí. 

„Družstva, která získala první až třetí místo, 
postupila z  našeho oblastního kola do okres-
ního. To se uskutečnilo 23. května v amfi teátru 
v Mikulově. Vítězové se posunou zase o stupí-
nek výš, do krajského kola,“ vysvětlil druhý 
z pořadatelů Jan Dufek.  

Všem oceněným gratulujeme a držíme 
palce ve vyšších soutěžích!  

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

Cyklisté z Nádražky brali vítězství v obou kategoriích

I přes nepřízeň počasí panovala na soutěži skvělá atmosféra.
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spolupráce vinařů. Hustopečští se pravidel-
ně účastní velké akce Modranské vinobranie. 
Tradiční výstava vín Benátecký hrozen, která 
se v  Benátkách nad Jizerou letos uskuteční 8. 
června, je založena na spolupráci Hustopečí 
a Modry, vína z těchto partnerských měst tvoří 
většinu z vystavených vzorků.  

Na vinařství stojí i přátelství s chorvatským 
Daruvarem. Město má velkou českou menšinu 
a Hustopeče s ním už několik let spolupracují 
v rámci týdenní vinařské akce Vinodar. 

Tamní soutěže vín se vždy velmi úspěšně 
účastní vinaři z  Hustopečí a okolí, v  loňském 
roce víno pana Vrátila dokonce vyhrálo hlav-
ní cenu výstavy. Letos se do Chorvatska  vydá 
10 našich vzorků. 

Město Hustopeče pátým rokem spolupra-
cuje i se slovenským městem Habovka v rámci 
projektu Uchovejme tradice. V  tomto roce 
vystoupí soubor Bučnik v Hustopečích v rámci 
akce Krajem André a Hustopečského slunovratu, 
a potom na podzim zástupci našeho folklorní-

ho souboru pojedou do obce Habovka. 
V  posledních měsících se začala rodit 

spolupráce s  jihočeským Milevskem. Už  tam 
proběhla první akce, která byla věnována naše-
mu městu, Den mandlovice a vína z  Hustopečí.  

„Byli jsme tam jako zástupci města ofi ciálně 
přivítáni na radnici a na konci května navští-
ví zástupci Milevska nás,“ nastínila budoucí 
spolupráci starostka Potměšilová. 

 -kam- 
Článek byl zveřejněn na webu města 23. 5. 2019.

Jihomoravský kraj pomáhá obcím vytvá-
řet prorodinné klima.  Ve čtvrtek 16. května 
převzali zástupci Hustopečí v  brněnské vile 
Löw-Beer certifi kát základního auditu fami-
lyfriendlycommunity. Držitelem se kromě 
Hustopečí staly ještě tři brněnské městské 
části a malá obec Lovčičky. Původně rakouský 
projekt chce pomoci obcím vytvářet prostředí 
příznivé pro rodiny. Hustopeče se do projektu 
přihlásily na podzim roku 2017.  Jeho název 
se do češtiny může přeložit jako obec přátelská 
rodině. „Pro mě je na tomto projektu důležitěj-
ší než zisk certifi kátu zmapování prorodinné 
politiky města,  interakce mezi občany a poli-
tiky,“ uvedl radní Michal Vejpustek. Obyvatelé 
města se mohli zapojit vyplněním dotazníku, 
který byl loni v  květnu uveřejněn v  Hustopeč-
ských listech, nebo mohli vyplnit jeho online 
formu na webových stránkách města. Poté 

byly ze zástupců jednotlivých věkových kate-
gorií vytvořeny pracovní skupiny. Spolu se 
zástupci města, školek, škol, neziskových 
organizací, spolků i církví na workshopech 
mapovali stávající stav a snažili se navrhnout 
různá zlepšující opatření. Společně vytipovali 

pět oblastí s konkrétním návrhy řešení problé-
mů a zastupitelstvo je schválilo, tři z nich se už 
v  podstatě podařilo realizovat. Byla zavedena 
služba senior taxi a školní autobus, který dnes 
hojně využívají děti i senioři. Řešit se začala 
i potřeba sociálního bydlení. „Ta se naplňuje 
na ulici Žižkova, kde vznikají dva bytové domy, 
jeden pro sociálně potřebné seniory a jeden 
pro rodiče s  nezaopatřenými dětmi,“ vysvětlil 
Vejpustek.

 Čtvrtou oblastí k  nápravě je nedostatek 
zeleně a poslední podpora natality prostřed-
nictvím příspěvku pro rodiče s  trvalým poby-
tem v  Hustopečích, kterým se narodí dítě. 
Konkrétní výše příspěvku ještě nebyla zastu-
pitelstvem schválena. Obec se v  rámci projek-
tu zavázala, že cílů, které si v  pěti oblastech 
stanovila, dosáhne do tří let.

-kam-

Zástupci Hustopečí převzali certifi kát základního 
auditu familyfriendlycommunity.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 12. schůze Rady města Hustopeče 

(16.04.2019) 
Usnesení č. 2/12/19: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru na prodej 
p.č. 868/1 v k.ú. Hustopeče u Brna. Žadatel 
nedoložil městem požadované podklady 
k vybudovanému oplocení, dále není 
vlastníkem sousedních pozemků.  

Usnesení č. 3/12/19: RM ukládá vyzvat žadatele 
a vlastníky sousedního pozemku p.č. 
868/7 k doložení všech podkladů k legalizaci 
stavby na pozemku města p.č. 868/1 v  k.ú 
Hustopeče u Brna.  

Usnesení č. 4/12/19: RM vzala na vědomí 
reklamaci souhrnného daňového dokladu 
nájemce objektu Šafaříkova od společnosti 
HALP PRINT, spol. s r.o., město trvá na 
platnosti městem vydaného dokladu a trvá 
na platnosti výpovědi z nájmu k 31. 8. 2019.  

Usnesení č. 5/12/19: RM schválila výběr 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Realizace podporovaných bytů Žižkova 
II, Hustopeče“ uchazeče STAVIMAL s.r.o. se 
sídlem Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné 
Šumice, IČ 26921677  

Usnesení č. 6/12/19: RM schválila pořadí na 
dalších místech nabídek na veřejnou 
zakázku „Realizace podporovaných bytů 
Žižkova II, Hustopeče“: 

2. JS – abakus s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 
693 01 Hustopeče, IČ 269288591 

3. STAVBY VANTO, s.r.o. se sídlem Panská 25, 
686 04 Kunovice, IČ 28269314  

Usnesení č. 7/12/19: RM schválila smlouvu 
o dílo na stavbu „Realizace podporovaných 
bytů Žižkova II, Hustopeče“ se společností 
STAVIMAL, s.r.o. se sídlem se sídlem 
Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice, 
IČ 26921677 za částku 8 499 790,76 Kč bez 
DPH s tím že smlouva bude uzavřena až 
po uplynutí lhůty pro podání námitek do 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  

Usnesení č. 8/12/19: RM schválila smlouvu 
o poskytnutí vzájemného plnění 
s Michalem Daňkem se sídlem Sušilova 291, 
66462 Hrušovany u Brna, IČ 01947940  

Usnesení č. 9/12/19: RM schválila smlouvu 
o dílo a příkazní smlouvu s Viadesigne s.r.o. se 
sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, 
IČ 27696880 na zpracování projektové 
dokumentace včetně příkazní činnosti na 
realizaci díla „Hustopeče – chodníky ul. Sv. 
Čecha, parkování pro OA“ za částku 72.930 Kč 
bez DPH  

Usnesení č. 10/12/19: RM schválila smlouvu 
č. 775/C1/2019 o poskytnutí fi nančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2019 na akci 
"Hustopeče-cyklostezka ul. Žižkova, Tábory" 
v maximální výši 6.433 tis. Kč.  

Usnesení č. 11/12/19: RM schválila smlouvu 
č. 775/B1/2019 o poskytnutí fi nančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2019 na akci 
"Hustopeče-chodník v úseku Komenského-
Žižkova, I. etapa " v maximální výši 3.641 tis. 
Kč.  

Usnesení č. 12/12/19: RM schválila Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo na realizaci akce "Hustopeče – 
cyklostezka ul. Žižkova, Tábory" s M-SILNICE 
a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, 
IČ 42196868. Text Dodatku č. 1 je přílohou 
tohoto zápisu.  

Usnesení č. 13/12/19: RM schválila Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo na realizaci akce "Stavební 
úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče" s Hrušecká stavební spol. s r.o., 
se sídlem U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ 
25585142.  

Usnesení č. 14/12/19: RM trvá, z  důvodu 
nesplnění podmínek § 22 odst. 5 zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a v  zájmu 
zachování důstojnosti ostatních v  hrobě 
pohřbených osob, na usnesení RM č. 
6/4/18 ze dne 18.12.2018, kterým RM 
neschválila provedení exhumace a včetně 
následného zpopelnění ostatků a jejich 
předání v urně dle představ žadatelky (bývalé 
nájemkyně hrobu č. 20) na náklady města 
Hustopeče.  

Usnesení č. 15/12/19: RM schválila uzavření 
smlouvy o krátkodobém 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 místnosti v 2. 
nadzemním podlaží. Nájemní smlouva bude 
uzavřena od 22.04.2019 do 30.04.2019 za 
účelem poskytování služeb fyzioterapie za 
nájemné ve výši 369 Kč vč. DPH. Text smlouvy 
je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 16/12/19: RM schválila udělení 
souhlasu na základě smlouvy 
o zemědělském pachtu ze dne 
20.04.2016 souhlas společnosti ZEMOS 
a.s., IČO 63470381, se sídlem Jízdárenská 
493, 691 63 Velké Němčice k uzavření 
podpachtovního vztahu se společností 
Statek Miroslav, a.s., IČO 46983775, se sídlem 
Kašenec 870, 671 72 Miroslav za podmínek 
uvedených v návrhu podpachtovní 
smlouvy. Za předmět pachtu odpovídá 
propachtovateli pachtýř. Podpachtovní 
vztah skončí způsoby uvedenými 
v podpachtovní smlouvě, příp. na základě 
písemného rozhodnutí propachtovatele, 
budou-li podmínky podpachtovní smlouvy, 
vč. jejích dodatků sjednány nad rámec 

smlouvy o zemědělském pachtu (např. vyšší 
částka za podpachtování než činí částka 
pachtovného), nejpozději však ukončením 
pachtovního vztahu. Společnost Statek 
Miroslav, a.s. není oprávněna požadovat po 
vlastníkovi pozemků, městu Hustopeče, 
ušlý zisk či jakoukoli peněžitou náhradu, 
vč. náhrady škody. Tímto uděleným 
souhlasem není dotčeno právo smluvních 
stran, propachtovatele a pachtýře, ukončit 
pachtovní vztah za podmínek stanovených 
ve smlouvě o zemědělském pachtu.  

Usnesení č. 17/12/19: RM schválila instalaci 
klimatizačních jednotek do městské 
budovy na ulici Komenského 534/4, 
jejímž nájemcem je ZUŠ Hustopeče, 
příspěvková organizace. Město Hustopeče 
se nebude podílet na úhradě nákladů. 
Instalace a umístění vnitřních i venkovních 
klimatizačních jednotek bude provedeno 
po předchozím upřesnění místa s  vedením 
města. RM současně doporučuje zvážit 
využití vnějšího zastínění oken na místo 
instalace klimatizačních jednotek.  

Usnesení č. 18/12/19: RM chválila servisní 
a materiálovou smlouvu s Ing. Zdeňkem 
Kneslem se sídlem Komenského 86, 
667 01 Židlochovice, IČ 45610118 na 
kopírovací stroj Konica Minolta bizhub C227. 

Usnesení č. 19/12/19: RM neschvaluje žádost …, 
nar. …, trvale bytem Svat. Čecha …, Hustopeče, 
o prodloužení nájmu jí a synovi do 30. 6. 
2020 ve startovacím bytě č. 29 na adrese Svat. 
Čecha 174/3, Hustopeče. Nájem bytu tak 
končí ke dni 30. 6. 2019.  

Usnesení č. 20/12/19: RM schválila dodatek č. 
2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, na adrese 
Smetanova 78/2 Hustopeče, uzavřený mezi 
městem Hustopeče a … (nar. …), … (nar. …) a 
… (nar. …), všichni trvale bytem Smetanova 
…, Hustopeče, kterým se současným 
nájemníkům prodlužuje nájem do 31. 5. 
2020. Text dodatku je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 21/12/19: RM schválila navrhovaný 
rozpočet na aktivity sociální komise pro rok 
2019. Rozpočet je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 22/12/19: RM schválila částku 
50.000 Kč na Program jednorázové podpory 
pro vybrané děti v roce 2019.  

Usnesení č. 23/12/19: RM schválila Finanční 
deklaraci sítě sociálních služeb ORP 
Hustopeče pro rok 2020. Dokument 
Finanční deklarace sítě sociálních služeb 
ORP Hustopeče pro rok 2020 je přílohou 
zápisu.  

Usnesení č. 24/12/19: RM schválila Smlouvu 
o poskytnutí fi nanční podpory na 
poskytování sociálních služeb mezi Městem 
Hustopeče a Jihomoravským krajem – č. 
smlouvy JMK057342/19/OSV. Text smlouvy 
je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 25/12/19: RM bere na vědomí 
průběžné hodnocení provozu linky MHD 
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Hustopeče, „Školní autobus“  
Usnesení č. 26/12/19: RM schválila Dodatek č. 

2 ke smlouvě o dílo na Stavební úpravy 
ZŠ Komenského, Hustopeče uzavřené 
s Hrušeckou stavební spol. s r.o. se sídlem 
U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ 25585142. 

Usnesení č. 27/12/19: RM schválila Dodatek č. 
3 ke smlouvě o dílo na Multifunkční kulturní 
centrum Hustopeče uzavřené se STAVEBNÍ 
FIRMOU PLUS s.r.o. se sídlem Měšťanská 
3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363. 

Usnesení č. 28/12/19: RM schválila 
převod fi nančních prostředků ve výši 
30.000 Kč z rezervního fondu MŠ Školní do 
fondu investic MŠ Školní.  

Usnesení č. 29/12/19: RM schválila pořízení 
nové smažící pánve pro MŠ Školní v ceně 
do 100.000 Kč vč. DPH. Výběr a podmínky 
nákupu ponechává RM na ředitelce školy.  

Usnesení č. 30/12/19: RM schválila na základě 
žádosti paní …, uspořádání akce Oslava 
Pálení čarodějnic – rodinné odpoledne, u pěší 
zóny u ulic Družstevní a Dlouhá, parcela č. 
4553/62 a 2006/16 dne 30.4.2019 odpoledne.  

Usnesení č. 31/12/19: RM bere na vědomí podání 
žádosti o příspěvek na činnost podaný 
Charitou Rajhrad. Žádost bude posuzována 
společně s ostatními žádostmi v rámci 
druhého kola hodnocení podaných žádostí 
zastupitelstvem města v září 2019. 

Usnesení č. 32/12/19: RM schválila 
pořízení vysavače Hecht 8514 v ceně 
14.990 Kč pro jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů Hustopeče.  

Usnesení č. 33/12/19: RM schválila smlouvu 
o nájmu veřejného prostranství (dolní část 
Dukelského náměstí) ve dnech 24. - 28. 4. 
2019 pro umístění kočovného loutkového 
divadla s Vilémem Janečkem, Lomecká 1509, 
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČ 63966999, 
za smluvní cenu 100 Kč/den (úhrada 
spotřebovaných energií).  

Usnesení č. 34/12/19: RM schválila provedení 
polepu protisluneční folií na okna objektu 
Stará pošta v rozsahu 24 oken, z materiálu 
I-SOL 70 XT za cenu 41.235 Kč bez DPH, 
fi rmou TOMOX s.r.o., IČ 28313739, Potocká 
58/7, Brno – Kohoutovice  

Usnesení č. 35/12/19: RM schválila změnu 
organizační struktury na Odboru dopravy 
Městského úřadu Hustopeče přesunem 
dvou tabulek z 8. platové třídy do 9. platové 
třídy, z důvodu změny pracovní náplně. 
S účinností od 1.5.2019. Celkový počet úvazků 
se nemění.  

Usnesení č. 36/12/19: RM schválila smlouvu 
o užití Ortofota ČR s Českou republikou – 
Zeměměřičským úřadem, se sídlem Pod 
sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, 
zast. Ing. …, vedoucí obchodního oddělení, na 
základě, které bude bezplatně poskytnuto 
Ortofoto České republiky. Text smlouvy je 
přílohou tohoto zápisu.  

Usnesení č. 37/12/19: RM schválila úpravu 
vstupného na Burčákové slavnosti.  

Usnesení (úkol) č. 38/12/19: RM ukládá provedení 

kontrolního měření průjezdu vozidel přes 
ulic Na Hradbách a výsledek předložit spolu 
s předchozím měřením. 

Usnesení č. 39/12/19: RM bere na vědomí zápis 
z Vinařské komise Rady města ze dne 
18.3.2019.  

Usnesení č. 40/12/19: RM bere na vědomí 
výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 
přílohou zápisu.  

Usnesení č. 41/12/19: RM schválila pověření pro 
vedoucího Městských služeb … k objednávce 
zemních prací spojených se zajištěním 
přípravy podkladu k vybudování stezky 
od garáží směrem k bývalému ZD na ulici 
Nádražní.  

Usnesení č. 42/12/19: RM bere na vědomí 
informaci o zajištění čištění graffi ti na 
městských objektech externí fi rmou.  

Usnesení č. 43/12/19: RM bere na vědomí 
informaci o poškození informační tabule 
na Dukelském náměstí v Hustopečích 
a o zajištění její opravy.  

Usnesení č. 44/12/19: RM ukládá prověřit možnost 
instalace a případné doprojektování 
nabíječky elektromobilů do plochy 
plánovaného parkoviště na ulici Brněnská na 
pozemku p.č. 656/2 v k. ú. Hustopeče. 

Usnesení (úkol) č. 45/12/19: RM ukládá 
Majetkoprávnímu odboru vyvolat jednání se 
společností Fair-Net na uzavření smlouvy pro 
užití městských pozemků k  ukládání nově 
budovaných i rekonstruovaných rozvodů 
internetu po městě. 

Usnesení z 13. schůze Rady města Hustopeče 
(30. 4. 2019)  

Usnesení č. 2/13/19: RM doporučuje ZM ke 
schválení uzavření kupní smlouvy, na 
prodej geometrickým plánem nově 
vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 
387/18 o výměře 25 m2 vzniklého z pozemku 
387/1 v katastrálním území Hustopeče 
u Brna za částku 25.500 Kč, s Ing. …, …, 
693 01 Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.  

Usnesení č. 3/13/19: RM schválila udělení 
souhlasu s uzavřením podnájemní 
smlouvy mezi Základní uměleckou školou 
v Hustopečích a Moravskou komorou Svazu 
autorů a interpretů a Bluegrassovou asociací 
Brno z důvodu konání Letní bluegrassové 
dílny od 12.8.2019 do 16.08.2019.  

Usnesení č. 4/13/19: RM schválila výběr 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
na zpracování projektové dokumentace 
"Realizace prvků ÚSES III. v k.ú. Hustopeče 
u Brna" s FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 
686 04 Kunovice, IČ: 60731346.  

Usnesení č. 5/13/19: RM schválila umístění na 
dalších místech: 

2) Altregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov, IČ: 
02017342 

3) HBH projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 
602 00 Brno, IČ: 44961944  

Usnesení č. 6/13/19: RM schválila smlouvu o dílo 
na zpracování projektové dokumentace 

s FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, 
IČ: 60731346 za částku 184 856,- Kč bez DPH.  

Usnesení č. 7/13/19: RM schválila příkazní 
smlouvu na autorský dozor a inženýrskou 
činnost po dokončení stavby na stavbu 
„Realizace podporovaných bytů Žižkova 
II, Hustopeče“ s fi rmou JANČÁLEK s.r.o. 
se sídlem U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ 
26234149 za částku 111 000 Kč bez DPH. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 8/13/19: RM schválila příkazní 
smlouvu na technický a investorský dozor 
na stavbu „Realizace podporovaných bytů 
Žižkova II, Hustopeče“ s fi rmou JANČÁLEK 
s.r.o. se sídlem U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ 
26234149 za částku 196 000 Kč bez DPH. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 9/13/19: RM schválila uzavření 
smlouvy o nájmu prostor sloužících 
podnikání s paní …, bytem Školní …, 
693 01 Hustopeče 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 místnosti 
v 1. podzemním podlaží, na dobu neurčitou 
od 01.06.2019, s jednoměsíční výpovědní 
dobou, za účelem poskytování kosmetických 
služeb. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 10/13/19: RM schválila smlouvu 
o převodu práv a povinností z Rozhodnutí č.j. 
MUH/84802/18/393, kterým byla povolena 
výstavba energetického zařízení, označené 
jako „SO 401 — Přeložka a ochrana NN 
a VN elektrického vedení E.ON, a.s.“ v rámci 
stavby "Hustopeče – cyklostezka Masarykovo 
nám., ul. Bratislavská". se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 
370 01 České Budějovice, IČ: 28085400. Text 
smlouvy o převodu práv a povinností je 
součástí zápisu.  

Usnesení č. 11/13/19: RM schválila výzvu k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce: "Hustopeče – 
parkoviště, komunikace a přeložka studny". 
Text výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/13/19: RM schválila oslovení těchto 
dodavatelů: 

1. M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 
530 03 Pardubice, IČ: 42196868 

2.STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 
IČ: 60838744 

3. Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 817/37, 
690 02 Břeclav, IČ: 26264081 

4. SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 
494/60, 602 00 Brno, IČ: 48035599 

5.Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 
26177005  

Usnesení č. 13/13/19: RM schválila Členy hodnotící 
komise: …, …, …     Náhradníky: …, …, …, … 
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Usnesení č. 14/13/19: RM schválila smlouvu 
o poskytování závodního stravování 
pro zaměstnance města Hustopeče 
s Jiřím Masařem se sídlem Zahradní 290, 
691 05 Zaječí, IČ 68609485. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.  

Usnesení č. 15/13/19: RM schválila výpověď 
nájmu založeného smlouvou o nájmu ze 
dne 19.12.2001 uzavřené s panem …, bytem 
L. Svobody …, 693 01 Hustopeče na nájem 
části městského pozemku parc. č. 1261, v k.ú. 
Hustopeče u Brna, na LV 10001 (nyní části 
městských pozemků parc. č. 1261/1 a parc. 
č. 1249/77). Nájemce uvede pronajaté části 
pozemků do původního stavu. Nájemní 
vztah skončí k 01.09.2019.  

Usnesení č. 16/13/19: RM ukládá vyzvat majitele 
materiálu a dřeva složeného na pozemku p.č. 
1262/1 v k. ú. Hustopeče k jeho neprodlenému 
odstranění z pozemku a současně k úhradě 
případného dluhu za zábor veřejného 
prostranství (pozemku města). 

Usnesení č. 17/13/19: RM neschvaluje žádost 
manželů …, Komenského …, Hustopeče na 
vybudování parkovacího místa na parcele č. 
1700, k.ú. Hustopeče u Brna.  

Usnesení č. 18/13/19: RM neschvaluje projektovou 
dokumentaci investora Panorama Králův 
dvůr s.r.o., Poličanská 1487, Praha 9, která 
řeší napojení plánovaných parkovacích míst 
na ulici Vinařská na stávající komunikaci. 
Požaduje zapracovat do PD připomínky 
stavební komise.  

Usnesení č. 19/13/19: RM neschvaluje projektovou 
dokumentaci na stavbu "Hustopeče, 
Havlíčkova, rozšíření NN, Kolegár". Požaduje 
zapracování připomínek stavební komise do 
projektové dokumentace.  

Usnesení (úkol) č. 20/13/19: RM ukládá 
majetkoprávnímu odboru MěÚ připravit 
dodatek Smlouvy o souhlasu se stavbou 
na pozemku města se společností Obnova 
realit s.r.o., Bořetice o pozemky, které byly 
ve smlouvě opomenuty. Jedná se o povolení 
stavby IS a komunikace na pozemcích 
města parc.č. 4792/45, 1329/70 a 1330/5, k.ú. 
Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 21/13/19: RM požaduje doložení 
PD na vybudování skutečného vinného 
sklepa k předloženému záměru stavby 
sklepa v Hustopečích na pozemcích p. č. 
1262/11, 1262/49 v  k. ú. Hustopeče u Brna. 
Dle předložené projektové dokumentace 
se jedná o stavbu rodinného domu, který 
se pro potřebu stavebního povolení nazývá 
sklepem. Podle textové části kap. 6 ÚP 
Hustopeče s názvem Stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití index v znamená, že v této ploše nelze 
měnit stavby stávajících vinných sklepů na 
jiný účel využití a nelze zde stavět objekty 
pro bydlení. 

Usnesení č. 22/13/19: RM odkládá vyhlášení 
záměru prodeje části pozemku p.č. 
4542/328 a p.č. 4542/242 v k.ú. Hustopeče 
u Brna o celkové výměře 11,4 m2 za 

min.980 Kč/m2 nebo za cenu dle znaleckého 
posudku. Náklady hradí žadatel. Stavební 
komise prověří lokalitu s  ohledem na další 
využití a rozvoj a současně bude doložen 
i souhlas společenství vlastníků přilehlého 
bytového domu s prodejem pozemku. 

Usnesení č. 23/13/19: RM bere na vědomí 
vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
IROP na akci "Podporované byty Žižkova II., 
Hustopeče."  

Usnesení č. 24/13/19: RM schválila žádost …, 
Žižkova …, Hustopeče na vybudování sjezdu 
k RD v rámci stavby cyklostezky. Vícenáklady 
spojené s vybudováním sjezdu uhradí 
žadatel. 

Usnesení č. 25/13/19: RM schvaluje objednávku 
na zpracování projektové dokumentace 
„Ozelenění ulice Gen. Peřiny“ za cenu 
dle nabídky ve výši 48.000 Kč + DPH, + 
náklady na biologické posouzení projektu 
pro možnost podání žádosti o dotaci. 
Objednávku zadat fi rmě SAFE TREES s.r.o., 
Hlinky 162/92, 603 00 Brno, IČ 26935287.  

Usnesení č. 26/13/19: RM schválila podporu akce 
Mezinárodní fotbalový turnaj Hustopeče 
CUP který se uskuteční 18.5.2019 v areálu 
FC Hustopeče. Podpora bude ve formě 
odpuštění parkovného pro osobní vozidla 
v  přilehlých ulicích (Šafaříkova, Tyršova) za 
podmínky umístění speciální parkovací karty 
(účastník akce). 

Usnesení č. 27/13/19: RM bere na vědomí 
informaci MO MRS Hustopeče o plánu 
odbahnění rybníka Hustopeče  

Usnesení (úkol) č. 28/13/19: RM ukládá Komisi 
životního prostředí zabývat se podmětem 
MO MRS Hustopeče na plán odbahnění 
rybníka Hustopeče, včetně předběžného 
zjištění způsobu realizace a nákladů akce. 

Usnesení č. 29/13/19: RM schválila převod 
majetku mezi Marketingem a kulturou 
města Hustopeče a Centrem volného času 
Hustopeče p.o.. Jedná se o zesilovač Yamaha 
model NO.RX-V773. Konečný převod bude 
uskutečněn v rámci dodatku ke zřizovacím 
listinám organizací.  

Usnesení č. 30/13/19: RM schválila pronájem sálu 
Společenského domu Herbenova za účelem 
uspořádání školní akademie Gymnázia 
Hustopeče za snížené nájemné ve výši 90 Kč 
za každou započatou hodinu.  

Usnesení č. 31/13/19: RM schválila výjimku 
v souladu ust. § 23 odst. 5 zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, z počtu dětí ve 
třídě pro MŠ Na Sídlišti Hustopeče pro školní 
rok 2019/20 na celkový počet 127 dětí, t.j. 
24 dětí ve dvou třídách, 25 dětí v jedné třídě 
a 27 dětí ve dvou třídách.  

Usnesení (úkol) č. 32/13/19: RM požaduje 
předložení projektové dokumentace 
nebo bližší specifi kace s  výkazem výměr 
včetně předložení minimálně dalších 
dvou cenových nabídek na plánovanou 
rekonstrukci sociálek pro středisko MŠ 

Komenského. 
Usnesení č. 33/13/19: RM schválila podání žádosti 

do veřejného grantového řízení Oranžové 
hřiště pro rok 2019 vyhlašovaného Nadací 
ČEZ na výměnu pryžového povrchu dětského 
hřiště MŠ Školní. Žádost o nadační příspěvek 
bude ve výši 100 tis. Kč.  

Usnesení č. 34/13/19: RM schválila výběr 
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky „Vybavení 
ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové 
pomůcky (lidské tělo)“ uchazeče Vybavení 
škol s.r.o., Jaselská 2942/31, 746 01 Opava, 
IČ 04514394, DIČ CZ04514394 za cenu 
392.016 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 35/13/19: RM schválila uzavření 
kupní smlouvy na dodávku „Vybavení ZŠ 
Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky 
(lidské tělo)“ s vítězným uchazečem Vybavení 
škol s.r.o., Jaselská 2942/31, 746 01 Opava, 
IČ 04514394, DIČ CZ04514394 za cenu 
392.016 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 36/13/19: RM schválila výběr 
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky „Vybavení 
ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové 
pomůcky (botanika, orgány)“ uchazeče 
Tivali, s.r.o., Kronova 303/14, 621 00 Brno, 
IČ 292120144, DIČ CZ29212014 za cenu 
33.723,14 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 37/13/19: RM schválila umístění 
uchazeče na dalších místech k veřejné 
zakázce malého rozsahu na dodávky 
„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 
výukové pomůcky (botanika, orgány)“: 

2. Vybavení škol s.r.o., Jaselská 2942/31, 
746 01 Opava, IČ 04514394, DIČ 
CZ04514394 za cenu 35.589 Kč bez DPH  

Usnesení č. 38/13/19: RM schválila uzavření 
kupní smlouvy na dodávku „Vybavení ZŠ 
Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky 
(botanika, orgány)“ s vítězným uchazečem 
Tivali, s.r.o., Kronova 303/14, 621 00 Brno, 
IČ 292120144, DIČ CZ29212014 za cenu 
33.723,14 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 39/13/19: RM schválila výběr 
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky „Vybavení 
ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové 
pomůcky (zoologie)“ uchazeče Vybavení 
škol s.r.o., Jaselská 2942/31, 746 01 Opava, IČ 
04514394, DIČ CZ04514394 za cenu 64.140 Kč 
bez DPH.  

Usnesení č. 40/13/19: RM schválila umístění 
uchazeče na dalších místech k veřejné 
zakázce malého rozsahu na dodávky 
„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 
výukové pomůcky (zoologie)“: 

2. MULTIP Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 
741 01 Nový Jičín IČ 16627971, DIČ 
CZ16627971 za cenu 68.476,89 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 41/13/19: RM schválila uzavření 
kupní smlouvy na dodávku „Vybavení ZŠ 
Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky 
(zoologie)“ s vítězným uchazečem Vybavení 
škol s.r.o., Jaselská 2942/31, 746 01 Opava, IČ 
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04514394, DIČ CZ04514394 za cenu 64.140 Kč 
bez DPH.  

Usnesení č. 42/13/19: RM schválila zrušení 
vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávky „Vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče – výukové pomůcky (knihy)“ 
a to z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek 
město neobdrželo žádnou nabídku.  

Usnesení č. 43/13/19: RM schválila zrušení 
vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávky „Vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče – výukové pomůcky (dílenské 
vybavení)“ a to z důvodu, že ve lhůtě pro 
podání nabídek město neobdrželo žádnou 
nabídku.  

Usnesení č. 44/13/19: RM schválila zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „ZŠ Nádražní 
Hustopeče – oprava dvorní fasády a instalace 
venkovních žaluzií“ 

Usnesení č. 45/13/19: RM schválila toto složení 
komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku „ZŠ Nádražní 
Hustopeče – oprava dvorní fasády a instalace 
venkovních žaluzií“

členové komise: …, …, … náhradníci: …, …, … 
Usnesení č. 46/13/19: RM schválila oslovení těchto 

uchazečů k podání nabídky na veřejnou 
zakázku „ZŠ Nádražní Hustopeče – oprava 
dvorní fasády a instalace venkovních žaluzií“:

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

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

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

4) Stavika s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 
690 02 Břeclav, IČ 49432991

5) UCHYTIL s.r.o.se sídlem: K Terminálu 507/7, 
619 00 Brno, IČ 6073478

6) STAVBY VANTO s.r.o. se sídlem Panská 25, 
686 04 Kunovice, IČ 28269314

7) PaPP, spol. s r.o. se sídlem Za Tratí 1154, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00207608

8) LIKAstav s.r.o. se sídlem Podolská 103/126, 
147 00 Praha – Podolí, IČ 02490056 

Usnesení č. 47/13/19: RM schválila Universální 
smlouvu s KB o předávání hotovostí 
v obalech. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 48/13/19: RM schválila Rámcovou 
smlouvu s Českou spořitelnou, která stanoví 
podmínky při využívání produktů České 
spořitelny, a.s. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.  

Usnesení č. 49/13/19: RM pověřuje komisi pro 
územní rozvoj vyhodnocením regulativů 
stávajícího územního plánu města a jejich 
úpravou, doplněním a zapracováním do 
připravované změny ÚP města Hustopeče 
v  návaznosti na zápis z komise pro územní 
rozvoj ze dne 16.4.2019. Současně rada 
schvaluje i oprávnění komise k  přizvání 
odborníků na jednotlivé problematiky z řad 
pracovníků Městského úřadu Hustopeče 

Usnesení č. 50/13/19: RM bere na vědomí zápis 
z komise pro územní rozvoj ze dne 16.4.2019  

Usnesení č. 51/13/19: RM bere na vědomí zápis 
z Komise pro životní prostředí a zemědělství 
ze dne 8. 4. 2019. 

Usnesení č. 52/13/19: RM bere na vědomí výsledek 
kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 
zápisu.  

Usnesení č. 53/13/19: RM schválila objednávku 
zemních prací na odtěžení zeminy pro 
stezku na ul. Nádražní od fi rmy HaSt, 
s.r.o., Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 
25325043 za cenu 40.600 Kč vč- DPH. 

Usnesení (úkol) č. 54/13/19: RM ukládá 
Majetkoprávnímu odboru připravit zadávací 
dokumentaci na vyhlášení veřejné zakázky 
na realizaci stavby "Hustopeče – obslužná 
komunikace Brněnská – Žižkova, včetně 
okružní křižovatky 

Usnesení č. 55/13/19: RM pověřuje vedení města 
jednáním s  majitelkou pozemku p. č. 
5399/22 v k. ú. Hustopeče u Brna o možnosti 
prodeje části tohoto pozemku podél 
pozemku města p.č. 5399/26. 

Usnesení č. 56/13/19: RM ukládá řešit ozelenění 
podél cyklostezky a v blízkém okolí včetně 
mobiliáře na pozemcích p. č. 1120/1, 3, 4, 5, p. 
č. 1761/1, 2, 3, 8, 10, 11, p. č. 1193 a p. č. 1994. 

Usnesení ze 14. schůze Rady města Hustopeče 
(11.05.2019)  

Usnesení RM č. 2/14/19: RM schválila pořádání 
veřejné sbírky na úhradu léčebných nákladů, 
na rehabilitační pobyty, terapie a pořízení 
kompenzačních pomůcek pro .... Sbírka 
bude zahájena po dni následujícím po 
doručení osvědčení JMKÚ o konání sbírky, 
s trváním na dobu neurčitou. Sbírka bude 
konána formou výběru prostředků do 
pokladniček a na zvlášť k tomu účelu zřízený 
transparentní účet u České spořitelny a.s.  

Usnesení RM č. 3/14/19: RM schválila Dodatek č. 
1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Podporované 
byty Žižkova I, Hustopeče“ s fi rmou 
STAVIMAL s.r.o. se sídlem Viničné Šumice 63, 
664 06 Viničné Šumice, IČ26921677.  

Usnesení RM č. 4/14/19: RM schválila výzvu 
k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na dodávku: „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.  

Usnesení RM č. 5/14/19: RM schválila oslovení 
těchto dodavatelů pro oslovení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávku: 
„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 
výukové pomůcky (dílenské vybavení): 

1. Didactic Promotion s.r.o., dr. Janského 406, 
252 28 Černošice, IČ: 02914964 

2. E S L, a.s., Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno, 
IČ: 63473780 

3. Diametral a.s., Václava Špačka 1759, 
193 00 Praha 9, IČ: 04434374  

Usnesení RM č. 6/14/19: 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 komise: …, …, … Náhradníci: …, …, …  
Usnesení RM č. 7/14/19: RM schválila revokaci 

Usnesení RM č. 34/13/19 a schvaluje nové 
usnesení: výběr nejvhodnější nabídky 
k veřejné zakázce malého rozsahu na 
dodávky „Vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče – výukové pomůcky (lidské 
tělo)“ uchazeče Vybavení škol s.r.o., Jaselská 
2942/31, 746 01 Opava, IČ 04514394, DIČ 
CZ04514394 za cenu 392.016 Kč bez DPH.  

Usnesení RM č. 8/14/19: RM schválila revokaci 
Usnesení RM č. 35/13/19 a schvaluje nové 
usnesení: uzavření kupní smlouvy na 
dodávku „Vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče – výukové pomůcky (lidské tělo)“ 
s vítězným uchazečem Vybavení škol s.r.o., 
Jaselská 2942/31, 746 01 Opava, IČ 04514394, 
DIČ CZ04514394 za cenu 392.016 Kč bez DPH.  

Usnesení RM č. 9/14/19: RM schválila revokaci 
Usnesení RM č. 36/13/19 a schvaluje nové 
usnesení: výběr nejvhodnější nabídky 
k veřejné zakázce malého rozsahu na 
dodávky „Vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče – výukové pomůcky (botanika, 
orgány)“ uchazeče Tivali, s.r.o., Kronova 
303/14, 621 00 Brno, IČ 292120144, DIČ 
CZ29212014 za cenu 33.723,14 Kč bez DPH.  

Usnesení RM č. 10/14/19: RM schválila revokaci 
Usnesení RM č. 37/13/19 a schvaluje nové 
usnesení: umístění uchazeče na dalších 
místech k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodávky „Vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče – výukové pomůcky (botanika, 
orgány)“: 

2. Vybavení škol s.r.o., Jaselská 2942/31, 
746 01 Opava, IČ 04514394, DIČ 
CZ04514394 za cenu 35.589 Kč bez DPH  

Usnesení RM č. 11/14/19: RM schválila revokaci 
Usnesení č. 38/13/19 a schvaluje nové 
usnesení: uzavření kupní smlouvy na 
dodávku „Vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče – výukové pomůcky (botanika, 
orgány)“ s vítězným uchazečem Tivali, s.r.o., 
Kronova 303/14, 621 00 Brno, IČ 292120144, 
DIČ CZ29212014 za cenu 33.723,14 Kč bez 
DPH.  

Usnesení RM č. 12/14/19: RM schválila revokaci 
Usnesení č. 39/13/19 a schvaluje nové 
usnesení: výběr nejvhodnější nabídky 
k veřejné zakázce malého rozsahu na 
dodávky „Vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče – výukové pomůcky (zoologie)“ 
uchazeče Vybavení škol s.r.o., Jaselská 
2942/31, 746 01 Opava, IČ 04514394, DIČ 
CZ04514394 za cenu 64.140 Kč bez DPH.  

Usnesení RM č. 13/14/19: RM schválila revokaci 
Usnesení č. 40/13/19 a schvaluje nové 
usnesení: umístění uchazeče na dalších 
místech k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodávky „Vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče – výukové pomůcky (zoologie)“: 
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2. MULTIP Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 
741 01 Nový Jičín IČ 16627971, DIČ 
CZ16627971 za cenu 68.476,89,- Kč bez DPH.  

Usnesení RM č. 14/14/19: RM schválila revokaci 
Usnesení č. 41/13/19 a schvaluje nové 
usnesení: uzavření kupní smlouvy na 
dodávku „Vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče – výukové pomůcky (zoologie)“ 
s vítězným uchazečem Vybavení škol s.r.o., 
Jaselská 2942/31, 746 01 Opava, IČ 04514394, 
DIČ CZ04514394 za cenu 64.140 Kč bez DPH.  

Usnesení RM č. 15/14/19: RM schválila veřejnou 
zakázku na dodávku vybavení interiéru 
CVČ Pavučina, jedná se o výrobu vybavení 
a nábytku kanceláří, nábytku na míru do 
učeben, šaten, skladů a pokojů pro účastníky 
zájmového vzdělávání aj. Specifi kace je 
přílohou zápisu.  

Usnesení RM č. 16/14/19: RM schválila oslovení 
uchazečů na veřejnou zakázku malého 
rozsahu "Poptávka vybavení CVČ Pavučina": 

•Forsan Ateliér, s.r.o. , Vinařská 970/2, 
693 01 Hustopeče, IČ: 02658755 

•Martin Klimeš – LAMINO Stolařské potřeby, 
Šafaříkova 1055/21, Hustopeče, IČ: 64456277 

•Michal Lounek – Stolařství, Starovice 1083/1, 
693 01 Starovice, IČ: 68609833  

Usnesení RM č. 17/14/19: RM schválila složení 
tříčlenné komise pro hodnocení nabídek 
veřejné zakázky "Poptávka vybavení CVČ 
Pavučina":  ..., …, … 

Usnesení RM č. 18/14/19: RM schválila uzavření 
nájemní smlouvy s paní …, bytem …, 

693 01 Hustopeče na pronájem částí 
pozemků města Hustopeče parc. č. 
4129 o výměře 283 m2, vedený jako ostatní 
plocha a parc. č. 4028/1 o výměře 76 m2, 
vedený jako ostatní plocha, oba zapsané 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 
listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 
Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za 
účelem dočasného zřízení ohrady z důvodu 
přecházení dobytka, na dobu neurčitou, 
s jednoměsíční výpovědní dobou, za částku 
1 Kč/m2/rok. Text smlouvy je součástí zápisu.  

Usnesení RM č. 19/14/19: RM schválila 
nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím 
Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, IČ: 
70890013 z důvodu výstavby metropolitní 
sítě města na pozemku parc.č. 1160, k.ú. 
Hustopeče u Brna.  

Usnesení RM č. 20/14/19: RM schválila umístění 
nabíjecí stanice pro elektromobily na ulici 
Husova v  ploše stávajících parkovacích 
míst na pozemku p.č. 24/1 v k. ú. Hustopeče 
u Brna, při výjezdu z ulic Husova na Dukelské 
náměstí. 

Usnesení (úkol) RM č. 21/14/19: RM ukládá 
připravit podmínky pro zadání objednávky 
projektové dokumentace na vybudování 
nabíjecí stanice pro elektromobily na 
ulici Husova. Současně prověřit možnost 
a podmínky realizace na náklady města.  

Usnesení RM č. 22/14/19: RM schválila Návrh 3.RO 
města Hustopeče 
v roce 2019: 
příjmy jsou ve výši 
295 459 tis. Kč 
výdaje ve výši 
363 800 tis. Kč 
fi nancování ve výši 
68 361 tis. Kč.  
Usnesení RM č. 
23/14/19: RM schválila 
Vyřazení majetku 
p ř í s p ě v k o v ý c h 
organizací: 
ORJ 215 Základní 
škola Komenského 

v hodnotě 198 279,87 Kč 
ORJ 216 Základní škola Nádražní v hodnotě 

297 249,89 Kč 
Majetek bude vyřazen likvidací – odvozem na 

sběrný dvůr města.  
Usnesení RM č. 24/14/19: RM schválila prodej 

plošiny Avia za cenu 72.600 Kč vč. DPH 
nejvyšší nabídce Miroslav Ambrož, 
79806 Otaslavice 223, IČ 45481148, DIČ 
CZ5405093122.  

Usnesení RM č. 25/14/19: RM schválila ukončení 
vlastnictví webové adresy hustopece.eu  

Usnesení RM č. 26/14/19: RM projednala návrh 
na úpravu platového zatřídění pro ředitelky 
mateřských škol. K problematice se RM vrátí 
po doplnění podkladů pro rozhodnutí.  

Usnesení RM č. 27/14/19: RM schválila úpravu 
pracovního úvazku a změnu pracovní náplně 
na organizační složce Správa a údržba budov. 
Úpravy jsou přílohou zápisu.  

Usnesení RM č. 28/14/19: RM doporučuje ZM 
ke schválení navýšení provozního rozpočtu 
Základní školy Hustopeče, Komenského 
163/2, Hustopeče pro rok 2019 o 610 000 Kč, 
z  důvodu dokončení prací v  rámci projektu 
rozšíření ZŠ Komenského.  

Usnesení RM č. 29/14/19: RM schválila 
ukončení dohodou Smlouvy o nájmu 
uzavřenou s  Tělovýchovnou jednotou 
Agrotec Hustopeče z.s., Šafaříkova 1016/22, 
Hustopeče, IČ 13690655 dne 1.12.2016 na 
pozemky p.č. 885/1 a p.č. 885/4 v k. ú Hustopeče 
u Brna. 

Usnesení RM č. 30/14/19: RM bere na vědomí 
výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 
přílohou zápisu.  

Usnesení (úkol) RM č. 31/14/19: RM ukládá seřídit 
hodiny na věži Radnice. 

Usnesení (úkol) RM č. 32/14/19: RM ukládá 
dohledat historické podklady, které sloužily 
pro uzavření nájemní smlouvy pro užívání 
parkoviště na ulici Husova hotelem Amande 
(Centro). 

 
Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 
jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče
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HUSTOPEČE SE BAVÍ

Školy podstatným způsobem utváří ducha 
měst, ve kterých fungují. Stovky studentů, 
které je každodenně navštěvují, si odváží 
nové poznatky, ale také s sebou přináší spous-
tu podnětů. Už sto let Hustopeče významně 
obohacuje místní gymnázium. Vzniklo výno-
sem ministerstva vnitra a národní osvěty přes-
ně 14. října 1919. 

 Hustopeče byly v té době město s němec-
kou většinou, která na vznik české střední školy 
reagovala velice negativně. Němci pochopili, 
že tento počin bude významnou posilou české 
kultury ve městě. Mnozí zakladatelé museli 
vytrpět spoustu příkoří včetně vyhrožování 
fyzickými útoky, farář evangelické církve Juren 
si musel pořídit ochranku,“ připomněl nelehké 
počátky ředitel Gymnázia Radim Šebesta. 

Pro obyvatele města i okolních obcí je od té 
doby kvalitní střední vzdělání v českém jazyce 
mnohem dostupnější. Stoleté jubileum chce 
gymnázium náležitě oslavit.  

„Rozhodli jsme se, že je to potřeba připo-
menout jednak sami sobě, jednak veřejnosti. 
Jsem rád, že v tomto směru můžeme spolupra-
covat s městskými orgány, protože i když jsme 
krajskou školou, tak jsme především školou 
hustopečskou,“ uvedl Šebesta. 

Na přípravách oslav se podílí přede-
vším Městské muzeum a galerie. Ve středu 
10. dubna v domě U Synků pohovořil o historii 
školy místní rodák, významný profesor historie 
Miloš Trapl. Od 20. června až do konce prázd-
nin bude na stejném místě instalována výsta-

va Komenský vybojoval – škola zachová. 
Budou zde k vidění zajímavé materiály z archi-
vu muzea, například videozáznam ze šedesá-
tých let, který současnou budovu Gymnázia 
zachytil ještě v době, kdy sloužila jako okresní 
úřad. 

Kulaté výročí se odráží i v tradičních akcích 
školy, jako je ples nebo akademie. 

Hlavní oslavy jsou plánovány na začátek 
října. První víkend  bude spojený s Burčá-
kovými slavnostmi. Už ve čtvrtek 3. října 
se studenti gymnázia mimořádně připojí 

k tradičním  vystoupením žáků  hustopeč-
ských škol na náměstí. V sobotu 5. října 
bude od 11 do 16 hodin pro veřejnost otevře-
na budova gymnázia a v ní  výstava obrazů 
významného absolventa malíře Antonína 
Vojtka a také výstava o historii a současnosti 
školy. Druhý říjnový víkend budou oslavy urče-
ny pro ty, kteří jsou s gymnáziem více osobně 
spjati a přijedou speciálně na tuto akci. V sobo-
tu 12. října od 11 hodin se ve škole setkají bývalí 
učitelé a ředitelé. Zváni jsou i všichni absol-
venti a veřejnost. Až do 16 hodin budou mít 
možnost navštívit radnici, muzeum a svato-
stánky evangelické, katolické i apoštolské 
církve. V 17 hodin zazní  slavnostní koncert. 
Na nedělní dopoledne je pro všechny hosty 
připravena komentovaná prohlídka města, při 
které budou moci zavzpomínat a porovnat, co 
se změnilo od doby, kdy v Hustopečích studo-
vali nebo tu učili. Oslavy budou symbolicky 
ukončeny na místě, kde měla myšlenka zalo-
žení českého gymnázia kořeny – v hustopeč-
ském evangelickém kostele. V neděli 13. října 
ve 14 hodin bude slavnostně odhalena pamět-
ní deska  Vlastimila Jurena a v 15 hodin bude 
koncert a malá přednáška. 

Věřím, že všemi těmito akcemi důstojně 
završíme stoleté výročí, všechny bych chtěl 
pozvat, všechny uvítáme a věřím, že to celé 
dobře dopadne,“ zakončil Radim Šebesta. 

 -kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 10.5.2019.

Gymnázium chystá oslavy stoletého výročí svého vzniku

KOMENSKÝ VYBOJOVAL – ŠKOLA ZACHOVÁ
 100. výročí založení gymnázia v Hustopečích 1919–2019

20
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Vernisáž:
20. června 2019 v 16 h v domě U Synků
Dukelské nám. 23, Hustopeče

Otevřeno:
po–pá 9.00–12.00, 12.30–16.30
so–ne 13.00–17.00

100 LET
GYMNÁZIA 
V HUSTOPEČÍCH

PROGRAM   OSLAV
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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Letošní ročník Hustopečského slunovratu 
připadne na pátek 21. června a nabídne otevře-
né sklepy místních vinařů v  ulicích Vinařská 
a Na Hradbách, magické rituály, pohádkové 
bytosti i muziku v podání harmonikářky Tere-
zy Škrhákové a kapely Pool Litters.  O úvod 
se postarají vinaři v  recesistickém souboji 
o cennou ručně kovanou plastiku hroznů a pro 
odvážné návštěvníky bude připraveno také 
Víno slunovratu. 

Letos se akce návštěvníkům představí 
v novém kabátě. Oproti předchozím ročníkům 
nabídne koštovací sadu zahrnující volnou 

ochutnávku vín ve všech otevřených sklepích 
(ne pouze po jednom vzorku v každém z nich, 
jako tomu bylo minule), skleničku s nosičkou, 
katalog s  razítkovací slosovatelnou kartou, 
poukázku na nákup vína v hodnotě 150 korun 
a špekáček. 

Nenechte si ujít jednu z  nejkratších nocí 
v  roce a užijte si ji v  Hustopečích. Ve výhod-
ném předprodeji si již nyní můžete koupit 
degustační sadu za 500 korun, na místě za ni 
zaplatíte o sto korun více. 

A přijďte i v  případě, že si chcete pouze 
poslechnout dobrou hudbu, podívat se na 
hašteření vinařů z  obou ulic a ukázat dětem 
pohádkové bytosti. Vstup na Hustopečský 
slunovrat je zdarma, platí se pouze sada 
s neomezenou ochutnávkou vín.  

 Jana Hrádková
Článek byl zveřejněn na webu města 16. 5. 2019.

Nově zrekonstruované hustopečské Kino 
na svém pódiu přivítalo velké herecké osob-
nosti. V  pátek 26. dubna přijeli se svou insce-
nací Frankie a Johny vystoupit Tereza Kostková 
s  Alešem Hámou.   Představili komedii sledu-
jící příběh dvou lidí, které dohromady svede 
láska. 

„Je to rozhodně příběh o lásce, kdy to vlastně 
ještě oba nevědí, ten chlap tomu věří a myslí si 
to, a ta ženská mu odolává, protože už nevěří 
v lásku. A otázka, zda uvěřit v lásku, je vícemé-
ně naplněním toho nočního dialogu Frankie 
a Johnyho,“ popisuje obsah hry herečka Kost-
ková.  

Jedná se o inscenaci, ve které ani jeden 
z  herců neodejde ze scény. „Je pravda, že 
v  případě této hry vylezeme a odejdeme až 
s diváky, takže dvě a půl hodiny jsme na scéně 
jen s Alešem, což znamená, že je od vás vyža-
dováno ani minutu nevypnout, na druhou 
stranu vás ta energie veze, někdy je to lepší, 
než hodinu čekat na svůj výstup, a pak se 

muset nahodit,“ prozradila Kostková.  
Toto představení herci hrají už od roku 2012, 

a to jak na prknech divadla Na Rytířské, tak na 
různých místech České republiky. „Měsíčně 
vyjíždíme do různých divadel, většinou je to 
tak, že jednou hrajeme v  Praze a dvakrát do 
měsíce jedeme někam jinam – do Hustopečí, 
Ostravy, Olomouce, Brna…“ vysvětlila herečka.  

Mimo činoherní činnost se Tereza Kostková 

často a ráda chopí mikrofonu a moderuje různé 
akce, v  současné době je velmi pravděpodob-
né, že se vám podaří ji zaslechnout na Českém 
rozhlasu 2. „Tam mám čtyřikrát týdně vysílání 
s nějakým zajímavým hostem a živě si povídá-
me, pokud to výjimečně nepředtočíme,“ dopl-
ňuje. Začátkem května natáčela ve Zlíně nový 
fi lm s  názvem Můj příběh o domácím násilí. 
Přesto, že má herečka aktivit opravdu mnoho, 
zvládá běžný život a rodinu levou zadní. Jak 
sama říká, všechno je jen otázkou organizace. 

O divadelní představení nebyly ochuze-
ny ani děti. Ty se v  neděli 28. dubna mohly 
dojít podívat na pohádkovou loutkovou hru 
O pejskovi a kočičce. Sál byl vyprodaný do 
posledního místa a malí diváci si pohádku 
opravdu užívali.  Další vystoupení je pro ně 
nachystáno na 9. června. To do Hustopečí 
dorazí Jů a Hele.  

-slam- 
Článek vyšel na webu města 29. 4. 2019.

Kino přivítalo na svých prknech první velké hvězdy

Tereza Kostková a Aleš Háma po celou dobu 
představení neopustili jeviště.
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Hustopečský slunovrat přivítá astronomické léto

Městská galerie hostila výstavu děl sochaře 
Františka Navrátila. Narodil se v  nedalekých 
Borkovanech v roce 1932 a proslavil náš region 
nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

Studoval nejdříve Baťovu školu umění ve 
Zlíně, a poté pokračoval na Akademii výtvar-
ných umění v  Praze, kde byl žákem Vincence 

Makovského a Jana Laudy. Od roku 1965 vyučo-
val deset let na Škole uměleckých řemesel 
v Brně.  

František Navrátil tvořil především busty 
známých osobností. Z  jeho dílny vyšly portré-
ty Leoše Janáčka, Vítězslava Nezvala nebo 
Sikmunda Freuda. Podobiznu Jana Skácela  

má místní muzeum ve svých sbírkách.  „Navrá-
til kromě bust a soch v kameni a bronzu vytvá-
řel i nádherné kresby zachycující ženskou 
krásu. Vynikal tím, že kromě fyzického vzhle-
du dovedl zachytit i duševní rozpoložení 
modelu,“ přiblížila práce Františka Navrátila 
organizátorka výstavy Šárka Prokešová. 

Sochař vystavoval v  hustopečské galerii již 
v roce 2012 a jednalo se o jednu z posledních 
prezentací před jeho smrtí. Nyní se o šíření 
odkazu jeho tvorby stará syn, Bořek Navrátil. 

„Nechci tátovo dílo prodávat, ale ukazovat ho 
lidem. Výstavy se uskutečnily také ve Valticích 
nebo Letovicích. V Hustopečích je nyní k vidě-
ní asi třetina všech prací,“ doplnil Navrátil.  

 -hrad-
Článek byl zveřejněn na webu města 2. 5. 2019.

Organizace výstavy a také jejího slavnostního 
zahájení se ujal umělcův syn Bořek Navrátil.Fo
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Galerie vystavila sochy a kresby Františka Navrátila



Hraje se za každého počasí. V ceně vstupenky je sklenička vína.

Předprodej vstupenek: 
www.kinohustopece.cz / TIC Hustopeče, Dukelské nám. 15 (budova kina),
tel.: 530 351 418/419. Výhodná permanentka za 850 Kč na všechna představení, 
prodej pouze v TIC Hustopeče. 

hustopece.cz

Hustopeče 10. - 19. 7. 2019
Středa 10. 7. 2019 ve 20.30 Vstupné: 150 Kč

VŠE O ŽENÁCH, ANEB ŽENY V RINGU
Účinkuje: Divadlo Stodola Jiříkovice
Ochutnávka vín vinařství Starý vrch

Pátek 12. 7. 2019 ve 20.30 Vstupné: 350 Kč

ČARODĚJKY V KUCHYNI
Hrají: Veronika Žilková / Sandra Pogodová, Michaela Dolinová,
Ladislav Ondřej /Vincent Navrátil, Milan Duchek
Po představení bude hrát CM Vonica, 
ochutnávka vín  První vinařská s.r.o.

Neděle 14. 7. 2019 v 18.00 Vstupné: 70 Kč

KOUZLA SKŘÍTKŮ
Účinkuje: Divadlo NAVĚTVI

Středa 17. 7. 2019 ve 20.30 Vstupné: 150 Kč

MEZI MUŽEM A ŽENOU
Účinkuje: Divadlo z truhlice Zlín
Ochutnávka vín Vinný sklep u Otáhalů

Pátek 19. 7. 2019 ve 20.30 Vstupné: 350 Kč

ŽENU NEBO ŽIVOT
Účinkuje: Divadlo Radka Brzobohatého
Hrají: Ernesto Čekan, Miroslav Hrabě, Pavlína Mourková, 
Kateřina Peřinová,  Charlotte Doubravová, Vladimíra Benoni
Po představení bude hrát CM Mládí, 
ochutnávka vín Vinařství  Prchal
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Členové dětského divadelního souboru 
Šikulky při základní škole Komenského uvedli 
v sobotu 27. dubna  hru podle předlohy Pavla 
Doležala s názvem Čarodějnická pohádka. Sál 
společenského domu v Hustopečích ochotníci 

vyplnili veselou a hravou pohádkou určenou 
pro malé i velké diváky. Režie se ujala Věra 
Pešáková. 

Mladí herci se představili v  příběhu, kde 
láska kouzla i čáry překonala. Mladá čaroděj-

nice zatoužila po vdavkách a chtěla po svých 
čarodějnických kolegyních, aby jí sehnaly ženi-
cha. To se ale starým čarodějnicím moc neda-
řilo, ale nakonec přece jen jednoho prince své 
mladé kolegyni vykouzlily.  Avšak tento princ 
již dal své srdce princezně Týně ze sousedního 
království a už za tři dny se měla konat velko-
lepá svatba. Čarodějnice se rozhodly tuto 
svatbu překazit svými kouzly a získat mladého 
prince pro nejmladší z nich. Že však láska mezi 
mladým princem a krásnou princeznou byla 
pevná a hluboká, ani čáry a kouzla vdavekch-
tivé čarodějnice nic nezmohly, a mladá čaro-
dějka ženicha nezískala. Nebo snad ano? Že 
by přece jen našla svého milého? Princ se sice 
oženil s krásnou princeznou, ale i mladá čaro-
dějnice nakonec našla své štěstí u královského 
kuchaře.  

Hravé představení plné čar a kouzel, ale 
také lásky, zahráli mladí herci s  velkým nasa-
zením, radostí i nadšením. A že se jim předsta-
vení vydařilo, dosvědčily ovace publika, které si 
svým výkonem vysloužili.  

Renata Heklová 
  Článek vyšel na webu města 29. 4 .2019.

Čarodějnice se rozhodly, že svými kouzly překazí svatbu.
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Místní zahrádkáři   příchod května oslavili 
56. ročníkem tradiční Májové výstavy vín, která 
letos k ochutnávce nabídla 576 vzorků. Každý 
návštěvník u vstupu dostal skleničku a kata-
log a neomezená konzumace vín mohla začít. 

K příjemné atmosféře přispěla hudba v podá-
ní cimbálové muziky Majerán z Blanska. 

Ve 14 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení 
vín, která odborná komise vyhodnotila jako 
nejlepší. ,,Nejdříve se vyhlašovali vítězové 

odrůd. V odrůdě, kde bylo přihlášeno více 
než deset vzorků, se vždy volil vítěz katego-
rie. Potom byli oceněni ti největší šampioni,“ 
upřesnila předsedkyně výstavního výboru, 
Petra Otřísalová. Celkem bylo vyhlášeno pět 
cen. Vítězem nejlepšího veltlínského zelené-
ho se stal pan Josef Válek a nejlepší frankovku 
měl pan Ivan Kuchař.

Šampiona bílých vín si vysloužil Vinný 
sklep u Otáhalů za ryzlink vlašský, v červených 
pak s rulandským modrým zabodovalo vinař-
ství Altenberk Vini a cenu senátora Rastisla-
va Koštiala za nejlepší kolekci vín si odneslo 
Vinařství Jurák a syn.

Z návštěvníků sršela radost, energie a dobrá 
nálada, k tomu bezesporu přispělo i dobré 
víno. „Já jsem místní, takže chodím pravidel-
ně. Ve své podstatě si sem jdu vyzkoušet, co 
je potřeba udělat s tím mým vínem, zlepšit, 
porovnat,“ prozradil jeden z návštěvníků. Jiní 
přijeli přímo na košt i větší dálky, třeba od 
Luhačovic. ,,Jsou tady dost dobrá vína, myslím, 
že víc je dobrých, než špatných,“ zhodnotila 
akci jedna návštěvnice.

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

Jak oslavit příchod května? Přece dobrým vínem!

Tradiční výstava vín letos k ochutnávce nabídla 576 vzorků. 

Fo
to

:  T
er

ez
a S

lá
m

ov
á

Čarodějnická pohádka v podání Šikulek

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Ve čtvrtek 2. května v  místní knihovně 
v Hustopečích uvedli vernisáží svou první 
výstavu fotografi í manželé František a Lucie 
Skálovi. Jmenovala se V  pálavských humnech 
a ukázala krásy nejen pálavské přírody.  

Šlo o soubor fotografi í z míst, kde je Pálava 
na dohled. „Rádi fotíme v  chráněné krajinné 
oblasti Pálava, ale i na Mikulovsku, Břeclav-
sku či v  okolí Hustopečí. Fotíme přírodu, ale 
i nejrůznější objekty. Kromě blízkého okolí nás 
zaujalo mnoho dalších míst, například okolí 
Moravského Krumlova, nebo židovský hřbitov 
v Podbřezí v  Orlických horách. Společně fotí-
me od roku 2014. Fotografi e na této výstavě 
jsou ale výběrem z  období posledních tří let,“ 
komentovala výstavu Lucie Skálová a dodala: 

„ Já sama ráda fotím staré budovy nebo staré 

rezavé věci a objekty. A velmi ráda k  focení 
používám starší typy objektivů, například 
Helios 44-2.“  

Na výstavě mohli návštěvníci vidět na foto-

grafi ích zachycené krásy naší přírody jak z říše 
rostlinné, tak i živočišné. „Třeba vlhy pestré. 
Velmi zajímavou informací je, že vlhy pestré 
u nás hnízdí až od roku 1954. Nám se je podaři-
lo zachytit v evropsky významné lokalitě Klín-
ky,“ vysvětluje František Skála. Výstava nabídla 
i fotografi e z interiérů opuštěných či jinak zají-
mavých objektů.  

Současně bylo v  květnu možné v  budově 
městské knihovny zhlédnout také výstavu 
šperků Jitky Schubertové. Její práci knihovna 
vystavila opakovaně a originální ručně vyrábě-
né šperky zde bylo možné i zakoupit. 

 Renata Heklová
Článek byl zveřejněn na webu města 3. 5. 2019.

Místní knihovna se může pyšnit další 
úspěšnou přednáškou. Téma Osudové ženy 
tentokrát přijela odprezentovat autorka něko-
lika úspěšných knih, Martina Bittnerová. Před-
náška posluchače seznámila s neobyčejnými 
osudy dvou známých českých spisovatelek, 
Boženy Němcové a Karolíny Světlé.

Spojení obou autorek do jedné přednášky 
není náhodné. „Obě autorky pojí silný život-
ní příběh a málokdo ví, že se tyto ženy spolu 
jistou dobu velmi důvěrně přátelily,“ odhalila 
spisovatelka Bittnerová, jež je svým zájmem 
o leckdy už zapomenuté autory proslulá. Na to, 
komu je přednáška určena, odpověděla struč-
ně: „Je pro každého, koho to zajímá.“

Jak se ukázalo, místní na Němcovou a Svět-
lou ještě nezapomněli, neboť zájem o tuto 
přednášku byl obrovský. Posluchači zaplnili 

celou místnost s nadějí, že nahlédnou pod 
pokličku dosud ne příliš odhalených životů 
autorek, což se jim bezesporu podařilo.

Osudové ženy se tak staly třešničkou na 
dortu přednáškové sezóny v knihovně. Tu 

v měsíci červnu čeká poslední akce před 
zaslouženými prázdninami. Proběhne tradič-
ní pasování prvňáčků ZŠ Komenského a ZŠ 
Nádražní na rytíře čtenářského řádu.

„Knihovna se promění v písmenkové králov-
ství, a jak už to tak v pohádkách bývá, zájemci 
o rytířský titul budou muset splnit tři úkoly, 
aby mohli být pasováni,“ přiblížila nadcháze-
jící událost knihovnice Jana Unverdorbenová. 

„Tuto událost máme všichni moc rádi, protože 
nám děti ukážou, jak se za celý rok naučily 
písmenka, a pak to tu předvedou i před rodiči 
a paní učitelkou. Je to pro ně taková slavnostní 
chvíle,“ dodala Unverdorbenová. 

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města  20. 5. 2019.

Lucie a František Skálovi vystavovali fotografi e 
v místní knihovně.

Zájem o osudu známých spisovatelek přilákal do 
knihovny mnoho posluchačů.
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Knihovna hostila v květnu hned dvě výstavy

Osudové ženy završily sezónu přednášek v knihovně

Městská knihovna Hustopeče nabízí nově 
k  zapůjčení knihy z edice Kouzelné čtení od 
fi rmy Albi. Na zkoušku jsme zakoupili Hravou 
angličtinu a Atlas světa. Pokud bude o tyto 
tituly zájem, určitě jejich řadu rozšíříme.

Co je kouzelné čtení?
  Kouzelné čtení je unikátní vzděláva-

cí koncept, díky kterému se děti zábavnou 
a poutavou formou dozví spoustu zajímavých 
a užitečných informací. Kouzelné čtení je urče-
no jak dětem v předškolním věku, tak dětem 
starším, ale bezpochyby zaujme i dospělé.

Jak kouzelné čtení funguje a jak to využít?
Je to velmi jednoduché, elektronická 

tužka, kterou si v  knihovně zapůjčíte zároveň 
s  knihou, slouží jako čtečka speciálního kódu, 
který je ukryt přímo na stránkách knih. Díky 
této technologii tužka dokáže předčítat text, 

který je v knize vytištěn, i ten, který je skryt 
pod ikonami či obrázky. V knihách naleznete 
nepřeberné množství doplňujících informací, 
ale také vědomostní či postřehové hry. Velkou 
výhodou je, že elektronická tužka funguje se 
všemi knihami z edice Kouzelné čtení a nepo-
třebujete tedy pro každou knihu novou elek-
tronickou tužku. 

Mluvené slovo
Knihovna nabízí mimo jiné i celou řadu 

titulů mluveného slova. Jedná se o nahráv-
ky celých knih nebo jejich částí, a to buď ve 
formátu CD nebo MP3. K  poslechu je tedy 
třeba přehrávač na MP3. Mluvené slovo slouží 
nejen nevidomým, ale lze si jím ukrátit i chvíle 
při dlouhé cestě autem, při žehlení nebo jen 
tak před spaním. Proč by však někdo, komu 
nedělá problém čtení, poslouchal mluvené 
slovo? V  případě, kdy si chcete od čtení odpo-

činout, je tato varianta 
ideální. Nabídka mluveného slova v  naší 
knihovně je opravdu bohatá a stále se rozšiřu-
je o nové tituly.

Přijďte si proto do knihovny některý z titulů 
vybrat, ať už z  mluveného slova, či vyzkoušet 
Kouzelné čtení. Jelikož se blíží období dovole-
ných, upozorňujeme také na širokou nabídku 
turistických průvodců a map k zapůjčení.

Těší se na Vás Vaše knihovnice.

Kouzelné čtení a mluvené slovo v knihovně
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
červen 2019

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

út 3.6. 19.30 Concentus Moraviae, Talichovo kvarteto. 
Koncert špičkového smyčcového tělesa.
Evangelický kostel Hustopeče. 

ne 9.6. 10.00 Na kouzelném paloučku - Hosté Jů a Hele. 
Představení pro děti. Účinkuje loutkoherecká 
skupina Loudadlo. Kino Hustopeče, vstupné 80 Kč.

po  10.6. 19.30 Božská Sarah. Divadelní představení s Ivou 
Janžurovou v hlavní roli. 
Kino Hustopeče, vstupné 550 Kč.

út 18.6. 19.30 Concentus Moraviae, Meta4 Quartet. Koncert 
fi nského smyčcového kvarteta. Kurdějov, kostel 
svatého Jana Křtitele. Předprodej v TIC Hustopeče.

pá 21.6. 17.00 Hustopečský slunovrat s vínem. Noční otevřené 
sklepy v obou vinařských ulicích – Vinařská a 
Na Hradbách. Zapálení rituálního očistného 
ohně. Přátelské klání vinařů. Zahrají Pool Litters 
a harmonikářka Barbora Škrháková. Stanové 
městečko v amfi teátru na Křížovém kopci. 
Koštovací sada: předprodej 500 Kč na místě 600 Kč.

so 22.6.  Krajem André – cyklistické putování krajinou 
mezi vinohrady odrůdy André přes města a 
obce Hustopeče – Starovičky – Velké Pavlovice 
– Bořetice – Vrbice – Kobylí – Němčičky – Horní 
Bojanovice – Kurdějov. 

pá  21.6. – 1.9.  Otevřené sklepy Hustopeče – festival vína, 
každý den otevřou sklepy dva hustopečští vinaři. 
Vinařská ulice, ulice Na Hradbách. Podrobnosti 
v TIC Hustopeče, na plakátech a letácích.

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

so  1.6. 5.30 Cyklo zájezd Wachau. Odjezd (nakládání kol) 
z autobusového nádraží. Návrat po 20. hodině. 
Cena 500 Kč za osobu. 
Přihlášky na webu pavucina.volny-cas.cz.

Pá  28.6. 17.00 Táborák na Krajcáku s přespáním. Zábava a 
relax, stavění stanů, zábavné aktivity a hry. 
Od 18.30 táborák a tajuplná hra. Špekáčky a 
pití pro děti zdarma. Akce je určena pro rodiče 
s dětmi, kdo bude chtít, může si postavit stan a 
přespat. Dohled nad dětmi zajišťují rodiče.

AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece.cz
Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 411, kultura@hustopece.cz
Předprodej: TIC Hustopeče, nebo na www.kinohustopece.cz

Na červen chystáme tyto novinky:

čt 20.6. 17.00 Zasedání zastupitelstva města.
V zasedací místnosti na radnici (vstup z náměstí).

Muži 
v černém 3

Rodiče
na tahu

Tajný život
mazlíčků 2

X-Men:
Dark Phoenix

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

ne  26. 5. - 16. 6.  Výstava vitráží  a soch. Edyta Kulla a Pavel Klak 
Galerie domu U Synků.

čt  20. 6. - 1. 9.   Komenský bojoval – škola zachová. Výstava ke 
100. výročí založení gymnázia v Hustopečích 1919 
- 2019. Vernisáž 20. 6. v 16.00 v domě U Synků.

Vstupenky zakoupíte na www.kinohustopece.cz

V rámci turné k nově vydanému albu „Země tvých dlaní“ vystou-
pí skupina Kamelot v prostorách Vinařství Starý vrch v Hustopečích. 
Mimo skladeb z nového alba zazní i ostatní hity, včetně nejznámějšího 

„Zachraňte koně“.
Roman Horký je uznávaný kytarista, skladatel, textař a frontman 

skupiny Kamelot, která se řadí mezi špičku folkové scény už 36 let. 
Během rodinné vycházky po Mandloňové stezce navštívil Roman Horký 
také Vinařství Starý vrch a rovnou zde s majitelem vinařství a dlouhole-
tým kamarádem Petrem Polickým domluvili termín koncertu.

Osobní pozvánka Romana Horkého
Jste srdečně zváni na koncert Kamelotu v pátek 19. července v 19 hodin 
do zahrady Vinařství Starý vrch. Místo je nádherné, vína lahodná 
a písně... ty už nechte na nás....

Kamelot
konečně v Hustopečích

pátek 19. 7. 2019
od 19:00 hodin

Vinařství Starý vrch, Hustopeče

& Roman Horký

www.romanhorky-kamelot.cz

nové album

Vstupné 250 Kč
Předprodej vstupenek:

Vinařství Starý vrch, Havlíčkova 25, Hustopeče
Tel: 778 111 291 • info@stary-vrch.cz

www.stary-vrch.cz
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 3.6./17.6.
Papír, plast, nápojové kartony: 4.6.   Bioodpad: 10.6./24.6.
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

Otevírací doba dětského bazénu: Po - Pá a So - Ne: 14.00 – 19.00  
Po a St: 17.00 - 18.00 je dětský bazén vyhrazen pro plaveckou školu.

Sobotní provoz omezen. Před návštěvou si ověřte dostupnost bazénu. 

ZÁKLADNÍ UM LECKÁ ŠKOLA, Komenského 4, Hustope e

ne 23.6.  Zahradní slavnost. Zábava pro všechny už od 
sobotního večera. Pořádá Farní sbor ČCE na faře.

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

út  11.6.  7.00 Zájezd do termálních lázní Mošoň, Maďarsko. 
Odjezd z AN v 7.00, od Kamenné krásy v 6.45.

út  18.6. 7.30 Zájezd Muzeum Kobylí, Bukovanský mlýn, 
výroba čajů Sonnentor Čejkovice. 
Odjezd z AN v 7.30, od Kamenné krásy v 7.15.

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

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

so 8.6. 9.00 Děckanáda: Chcete být misionářem? 
Setkání dětí celého děkanátu. 
Přihlášky na www.deckanada.cz.

ne 16.6.  Farní den.

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

st  12.6.  15.00 Juniáles. Táborák, hájenka Velké Němčice.
so  22.6.   6.00 Poznávací zájezd na zámek Hluboká 

a do Českých Budějovic.

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

čt 3. 6. - 28. 6.  Výstava kroužku Veselého kreslení. 
Vestibul městské knihovny.

út  4.6.   Pasování prvňáčků na čtenáře. 
  8. 30  1. A - ZŠ Komenskéh    10.00 1.C - ZŠ Komenského
út 11.6.   8. 30 1. B - ZŠ Komenského  10.00 1. A - ZŠ Nádražní 

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

po  17.6. – 21. 6.  Tradiční výstava výtvarných prací žáků 
Základní umělecké školy na konci školního 
roku se bude konat v nových prostorách ZUŠ na 
adrese Šafaříkova 24. (10.00 - 17.00)

čt 14.6. – 15.6.  Agrotec Petronas rally 2019.
   Pořádá Agrotec, a. s., Hustopeče.
FOTBAL
ne  2.6. 9.00 FC Hustopeče – Lednice (starší žáci)
  10.45 FC Hustopeče – Lednice (mladší žáci)
  14.45 FC Hustopeče – Štítary (dorost)
  17.00 FC Hustopeče  – Mor. Žižkov (muži A)
so  15.6. 14.45 FC Hustopeče – Rakšice (dorost)
  17.00 FC Hustopeče  – Křepice (muži A)

ne  16.6. 14.00 Slavnostní zahájení letní sezóny na koupališti. 
Diskotéka, skákací hrad a kolotoč, bludiště, 
výrobník bublin, malování na obličej a další 
atrakce. Děti mají vstup zdarma.

Nové byty Hustopeče 21. května 2018

NOVÉ BYTY VE 
VAŠEM MĚSTĚ 

Plánujete letos koupi nového bydlení? 
Chcete si sami určit dispozici a vybavení? 
Máte jenom ty nejpřísnější nároky? 
Potom pro Vás máme poslední tři volné byty!!! 
Byt F12/7- 3+kk- 4.NP- 2.986.000,- Kč 
Byt F11/6- 4+kk- 3.NP- 3.966.000,- Kč 
Byt F11/8- 4+kk- 4.NP- 3.920.000,- Kč 
Ceny jsou uvedeny vč. DPH a bytového standardu (vybavení koupelen, WC, plovoucí laminátové podlahy, 
obložkové dveře a zárubně.


Neplatíte provizi RK ani žádné další poplatky!!! 
Půdorysy a aktuální stav, naleznete na www.solidreal.cz, v sekci Novostavby Hustopeče 2019-2020


Nové byty Hustopeče 1

Petr Cicvárek 
Solid real, s.r.o.

739 444 139

petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz
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Dlouhá firma podél hlavní silnice v centru Hustopečí – všichni místní lidé ji moc dobře znají  
pod různými jmény jako je Plynokov, Gastec, Worthington. Ale je to pořád ta stejná společnost, kterou lidé 
znají z minulosti či z doslechu? Nyní se jmenuje Frauenthal Automotive Hustopeče s. r. o.  
a jedná se o mezinárodní strojírenskou společnost s 350 zaměstnanci, která vyrábí vzduchojemy,  
neboli tlakové nádoby do náklaďáků. 
 
Proč se k nám přidat? 
 Zaměstnáváme muže i ženy, 
 přijímáme absolventy i výrobní nováčky, 
 šance kariérního postupu, 
 nadstandardní příplatky za práci přesčas, 
 nespočet zajímavých benefitů, 

 
 

 každoroční zvyšování mezd, 
 práce v příjemném kolektivu, 
 nemusíte dojíždět do Brna či Břeclavi, 
 najdete nás v dobré lokalitě v centru města, 
 naučíme vás svářet, seřizovat stroje,  

jezdit na VZV a jinak se technicky rozvíjet.

Co o nás říkají naši zaměstnanci? 
Honza, obsluha a programátor svařovacího robota, pracuje u nás 3,5 roku 

   

Začínal jsem jako výrobní dělník. Časem mi mistr nabídl, abych dělal seřizovače na 
lakovně. Asi po roce jsem dostal další příležitost a dostal jsem se k programování 
svářecího robota. Rád se učím nové věci, tak jsem využil příležitosti někam se 
posunout.  Líbí se mi, že firma nabízí každému možnost naučit se něco víc. Taky je to 
v místě mého bydliště a tím pádem nemusím nikam dojíždět. Důležité pro mě je i to, 
že mám fajn mistra, je férový a objektivní a vychází nám vstříc. Jsem tady spokojený. 
Práce tady je docela pestrá, výplaty dostáváme vždycky včas a je tady i dost benefitů. 
 

    Roland, parťák na lakovně, pracuje u nás 4 roky 
 

Původně jsem nastoupil přes agenturu jako dělník. Pak mi firma dala nabídku, abych 
se stal přímým zaměstnancem na pozici seřizovač. Měl jsem možnost strávit 2 týdny 
zaučení na pobočce v Německu. No a po čase přišla nabídka na parťáka. Každá směna 
pro mě začíná tím, že rozdělím práci ve své skupině. Pak procházím linku a kontroluji, 
jestli všechno běží, jak má. Taky musím odvedenou práci zadat do počítače, abychom 
měli přehled o vyrobených kusech. Baví mě, že každý den je jiný. Teď se navíc firma 
dost rozvíjí, budeme pořizovat nové roboty na navěšování, tak jsem zvědavý, jak to 
bude fungovat. Pokud hledáte práci, stavte se u nás, rád vás provedu a třeba 
budeme v budoucnu kolegové.  
   

   

FRAUENTHAL AUTOMOTIVE 
HUSTOPEČE s. r. o. 

…aneb proč se přidat do týmu 
zdejší mezinárodní společnosti? 

prace@frauenthal-automotive.com        
 

Bratislavská 130/2, Hustopeče           519 301 897 

Chcete se přidat k nám do týmu i vy? Ozvěte se nám a domluvte si nezávaznou prohlídku výroby. 

d bř jí
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Výchovné koncerty pořádá hustopečská 
základní umělecká škola už několik desítek let. 
Vystoupení pro žáky škol a školek připravuje 
tradičně ke konci školního roku, zhruba v polo-
vině května. „Tentokrát nám vyšlo i počasí, 
nepotíme se tolik jako obvykle,“ pochvaloval si 
15. května ředitel ZUŠ Jaromír Benda.

Někteří účinkující se však možná zapotili 
i v chladném počasí. Zvládat trému není pro 
každého úplně snadné, zvlášť když máte před 
sebou své spolužáky. „Žáky to motivuje, aby se 
snažili a pořádně se připravili,“ vysvětlil Benda. 
Akce má ale vychovávat především dětské 
publikum. Děti vidí, co dokážou jejich vrstev-
níci, a může je to navnadit k vlastní aktivitě. 
Koncerty také prohlubují hudební vzdělání. 
„Chceme představit většinu nástrojů, které 

vyučujeme,“ prozradil Benda.
V úvodu vystoupily žákyně třetího ročníku 

druhého cyklu tanečního oddělení. Poté násle-
dovala čísla hudební. Vedle sólových nástrojů 

zazněly skladby v komorní úpravě, pro klavír 
a bicí nebo klavír, housle a kytaru. Posluchači 

si užili pěvecké duo i sólový zpěv s doprovo-
dem malého sboru. Vrcholem koncertu bylo 
závěrečné vystoupení souboru a orchestru.

Na pět desítek účinkujících se během 
dvou dní představilo celkem čtyřikrát. 
Reportoár jednotlivých vystoupení byl 
přizpůsoben publiku, pro mladší děti 
ze školek a prvního stupně základních škol 

byly připraveny ukázky z pohádek a kratší 
méně vážné skladby. Starší si poslechli i Bacha 
nebo Smetanu. Při písni Milana Chladi-
la  Jezdím bez nehod  začali tleskat do rytmu 
a zpěváky odměnili bouřlivým potleskem.

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 16. 5. 2019.

MŠ PASTELKA

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
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Na výchovných koncertech se představilo na pět 
desítek účinkujících.

Koncerty ZUŠ vychovávají dvakrát

V celé České republice je více než pět tisíc 
mateřských škol, v první polovině května se 
na nich konají zápisy. V Hustopečích se na 
obou školkách zapisovalo ve stejný den, ve 
čtvrtek 9. května.

O týden dříve školky otevřely své dveře 
všem rodičům a dětem, aby si mohli školky 
prohlédnout a některou si vybrat. Při zápisu 
odevzdávali mnoho potřebných dokumentů.

„Rodiče přináší žádosti potvrzené lékařem, 
protože očkování je dneska jeden z povin-
ných údajů. Dále potom kontrolujeme trvalé 
bydliště jednoho z rodičů a dítěte,“ informo-
vala ředitelka MŠ Pastelka Blanka Nešporová. 
Kvůli ochraně osobních údajů dostávali rodiče 
nejprve registrační číslo, pod kterým budou 
později výsledky přijímacího řízení zveřejněny. 

Podle zákona přijímají mateřské školy 
děti pětileté, čtyřleté a tříleté, k docház-
ce by se měly dostat všechny narozené do 
31. 8. 2016. Povinnost přijmout dítě však platí 
jen u předškoláků. Mladší děti mohou být 
odmítnuty. „Tříleté děti přijímáme také, ale 
asi nebudou mít šanci všechny, protože kapa-

cita školky je omezená. Letos přibíráme podle 
počtu dětí, které odešly do základní školy 
22 až 23 dětí,“ uvedla Ivana Kouřilová, ředitel-
ka MŠ U Rybiček. Rodiče sem přihlásili celkem 
42 dětí. V MŠ Pastelka jsou připraveni přijmout 
25 dětí, dostali však více než dvojnásobný 
počet žádostí o přijetí, celkem 61. Někteří rodi-
če z obavy o to, že jejich dítě nebude na jedné 
školce přijato, podali raději přihlášku na obě 
mateřské školky, takových bylo přesně 15. Nyní 
probíhá posouzení všech  žádostí podle stano-
vených kriterií. Výsledky přijímacího řízení 

byly zveřejněny pod registračním číslem, v MŠ 
Pastelka 23. 5. a v MŠ U Rybiček nejpozději 
3. 6. 2019. 

Rodiče vybírali školku podle různých 
kriterií, někteří zapsali své dítě tam, kam 
sami v dětství chodili, jiní dali na doporučení 
známých, nebo pro ně byla významná vzdá-
lenost od bydliště. Podstatné byly i osobní 
sympatie a přístup učitelek. „Líbí se nám nové 
metody ohledně vzdělávání dětí v oblasti 
ekologie, třídění odpadu a zacházení s nimi,“ 
přiznal jeden z rodičů. 

Důležitá je pro dítě určitě i přítomnost 
sourozence nebo kamaráda. „Snažíme se 
vycházet rodičům vstříc, aby děti mohly být 
ve třídě se svými sourozenci nebo kamarády. 
Adaptační proces proběhne mnohem lépe 
a rychleji, když tam někoho znají,“ uvedla 
Kouřilová. 

Přejeme všem dětem, aby se do vysněné 
školky dostaly, aby se tam cítily dobře a našly 
si nové kamarády.

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 14. 5. 2019.
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Děti ve školce vítala beruška.

Přihlášky do hustopečských školek se odevzdávaly 9. května

Jedno dubnové dopoledne zavítal do 
modré třídy naší školky pan Turzák se svojí 
paní, aby dětem pověděli o chovu včel, které-
mu se věnují. Přinesli s sebou na ukázku včelí 
úl s  voskovými plásty a také několik včeliček, 
které jsme společně pozorovali. 

Seznámili děti s  životem včel v  průbě-
hu roku, jejich společenstvím i rozdělením 
jednotlivých rolí. Turzákovi dětem připravili 
i prožitkové aktivity, děti ochutnaly med, sklá-

daly včeličkové puzzle a dokonce si zahrály 
pohybovou hru na královnu a její roj. Děti tak 
pochopily, jak se včelky své královny matky 
drží. Další dny jsme potom na vycházkách 
včeličky cíleně pozorovali, vyráběli jsme si je 
z  ruliček od toaletního papíru, modelovali 
je, zpívali o nich a moc se nám to všem líbilo. 
Děkujeme tímto ještě jednou rodině Turzáko-
vých za jejich ochotu!

Jana Vykydalová, učitelka

O včeličkách v Pastelce

Turzákovi přiblížili dětem život včel.
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Den Země připadá tradičně na 22. dubna. 
Každoročně tento den upozorňuje na ekolo-
gické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat 
se zodpovědně k  životnímu prostředí. Ani my 
jsme na tento svátek nezapomněli.   S  dětmi 
jsme si povídali o naší planetě, o tom, jak ji 
chránit a dělat prostředí, ve kterém žijeme, 
krásnější a neničit ho.  V  pracovních činnos-

tech jsme využívali papírových roliček a novin, 
které by skončily v  koši, k  výrobě zvířátek, 
lodiček a čepic. Děti vedeme po celý rok ke 
třídění odpadu tím, že máme ve třídách koše, 
do kterých třídíme papír a plasty. Pomocí her 
a na vycházkách se děti učily, co do přírody 
nepatří, proč je důležité šetřit vodou a k čemu 
slouží čističky odpadních vod. Uspořádali jsme 

společně s  rodiči akci nazvanou  Uklidíme 
spolu zahradu.  Rodiče s  dětmi se pustili do 
práce a výsledkem byla čistá zahrada a uprave-
ná pískoviště. Na závěr odpoledne a po ukon-
čení prací jsme si společně opekli špekáčky. 
Děkujeme všem rodičům, kteří se této akce 
zúčastnili.                                                                             JP

Den matek
Dalším svátkem, který jsme společně 

s  dětmi a rodiči slavili, byl Den matek. Ve 
všech třídách děti poděkovaly svým mamin-
kám a babičkám formou básniček, písniček, 
tanečků a předaly jim vlastnoručně vyrobené 
dárečky. 

JP

Den otevřených dveří
2. května proběhl v  naší mateřské škole 

Den otevřených dveří.  Maminky s  dětmi si 
přišly prohlédnout mateřskou školu, nahlédly 
do tříd, pohrály si společně se svými dětmi 
v  jednotlivých třídách a seznámily se s  učitel-
kami. Čekalo na ně představení paní Klaunové 
a drobné dárečky pro naše budoucí školčátka. 
Těšíme se, až je v září přivítáme.

JP

Základní škola Nádražní je již několik let 
členem komunity evropských škol, v jejímž 
rámci organizuje několik projektů. Jedním 
z nich je i pěvecká soutěž Schoolovision, do 
které se letos zapojila již podruhé.

„Je to vlastně soutěž, ve které si školy 
z jednotlivých zemí vyberou nějakou písničku, 
ať už vlastní nebo něčím typickou právě pro 
svoji zemi, nazpívají ji, natočí k ní videoklip 
a nahrají na společný web. V rámci videokon-
ference si pak všechny zapojené týmy vzájem-
ně rozdávají body,“  popsala pravidla soutěže 
učitelka Ivana Brabcová.

V loňském roce se děti z Nádražky zapojily 
poprvé s písní Tři čuníci od Jaromíra Nohavi-

ci. „Nevyhráli jsme, ale získali jsme asi 8 hlasů 
ze 40 možných, takže jsme si to vyzkouše-

li a byli jsme moc spokojení. Navíc jsme se 
s dětmi shodli, že vítězný tým si to opravdu 
zasloužil. Ale o to víc bojujeme letos,“ usmíva-
la se Brabcová.

Pro letošní rok si děti pod vedením paní 
učitelky Vladimíry Mačkové vybraly píseň 
Abeceda od Dády Patrasové.  „Je to písnič-
ka hravá, veselá a navíc ji máme i přímo 
v učebních osnovách, takže děti si ji takto oživí. 
Myslím, že ta písnička má hluboké poselství, 
protože bez abecedy, bez písmen, bychom se 
vůbec neuměli dorozumět,“  vysvětlila Mačko-
vá právě tento výběr.

-nov-
Článek byl zveřejněn na webu města 13. 5. 2019.
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

Než jsme se nadáli, proběhly na základních 
školách zápisy. Z  naší mateřské školy jsme 
letos připravovali celkem 34 dětí. Většinu dětí 
se nám povedlo dovést k zápisu s odpovídající-
mi znalostmi, vědomostmi a nadšením, a tyto 
děti zápisy zvládly na jedničku.  Jen 8 z nich 
bude dále pokračovat v docházce na MŠ. 

Pro veřejnost jsme ve čtvrtek 2.5.  uspořáda-
li Den otevřených dveří. Přišlo se k nám podívat 

sousta maminek se svými dětmi. Některé jsme 
již znali z dřívějška, a to z programu Adaptač-
ních dnů. 

A život na pastelce jde vesele dál. Tak, jak se 
blíží konec školního roku, chystáme i pořádá-
me s  dětmi tradiční akce. Nezapomněli jsme 
na maminky – každá třída vyráběla milý dárek 
a přáníčko. Také jsme se vyfotili ve třídách na 
společnou fotografi i a předškolákům nachys-

tali  tablo, od začátku června visí v  pekárně 
Machovských. V  červené třídě jsme během 
května plnili  poslední úkoly z projektu E-twi-
nningu.  Na konci měsíce jsme s 25 dětmi vyra-
zili na školu v  přírodě do Velkých Pavlovic na 
Ekocentrum Trkmanka. 

Kolektiv MŠ

Květen na Pastelce

Děti natočily soutěžní klip k písni Abeceda.

Maminkám jsme popřáli k svátku.

Abeceda z Nádražky míří do Evropy

MŠ U RYBIČEK

MŠ U Rybiček slavila
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Než si s námi zajdete zasportovat, vrátíme 
se ještě na konec dubna, kdy se Stela Otřísa-
lová a Leontýna Polčáková potkaly s  dalšími 
nejúspěšnějšími recitátory Jihomoravského 
kraje. V  důstojném prostředí knihovny Jiří-
ho Mahena v  Brně reprezentovaly naši školu. 
Konkurence byla pochopitelně veliká. Přes-
to se Leontýnce podařilo zvítězit. Stelinka 
v  1. kategorii předvedla svůj talent, ale na 
rozdíl od předchozích dvou let diplom domů 
letos nepřivezla. Nevadí, obě odvedly skvělou 
práci! Ve stejnou dobu se, jak již tradice velí, 
proměnila školní družina v  družinu  Čaroděj-
nickou. S velkou chutí a šikovností se podařilo 
malým kouzelníkům splnit nelehké úkoly, za 
které je čekala odměna. Čarodějnice byly důle-
žitými aktérkami ve hře Čarodějnická pohádka 
v podání souboru Šikulky. Žáci i rodiče se mohli 
přesvědčit, že láska překoná i mocná kouzla. 

A rychle zpátky do května… Mokrým 
vysvědčením ukončila třída 3. B svůj plavecký 
výcvik. V poslední hodině se udělovaly plav-
cům pochvaly za pokroky v plaveckých doved-
nostech, děti si hlavně užily vodní radovánky 
a dovádivé hry. 

Žáci ze 4. ročníků absolvovali kurz dopravní 
výchovy. Nejprve si připomněli pravidla silnič-
ního provozu, pak si je v  praxi ověřovali na 
dopravním hřišti. Nebylo jednoduché jezdit 
úplně bez prohřešků proti pravidlům. Děti si 
vyzkoušely i jízdu zručnosti. Většina to zvládla 
na výbornou. Nakonec vyplnily zkušební text 
a obdržely průkaz mladého cyklisty.

V  polovině května se konalo krajské kolo 
ve vybíjené.  Nejprve bojovala děvčata. Bohu-
žel se musely spokojit se šestým místem. Na 
kluky čekalo 7 vyrovnaných týmů. Skončili na 
pátém místě. Všem patří poděkování za skvě-

lou reprezentaci naší školy a fair-play, kterou 
opět ocenili i sami rozhodčí.

Mladší fotbalisté odjeli do Břeclavi na 
okresní turnaj McDonald´s Cup. Mužstvo žáků 
1. až 3. tříd sehrálo celkem 4 zápasy. Hoši dali 
do hry kromě fotbalového umění všechny své 

Ani nezvykle studené a deštivé květnové 
počasí nám nezabránilo užít si také spoustu 
mimoškolních exkurzí a dalších aktivit včetně 
prvních školních výletů. 

Nejdříve jsme se v hustopečské hale utkali 
v okresním kole turnaje ve vybíjené, do které-
ho se náš tým nominoval vítězstvím v okrsko-
vém kole. Naši žáci i v kole okresním prokázali 
svoji bojovnost. Všechny týmy na stupních 
vítězů, mezi kterými jsme byli i my, měly jednu 
porážku, a proto o konečném pořadí rozhodlo 
skóre zápasů.

Další úspěchy si naši žáci připsali na oblast-
ním kole v dopravní soutěži, kde vyhráli mlad-
ší i starší žáci. Obě skupiny získaly 1. místo 
a postoupily do okresního kola. Také máme 
dva absolutní vítěze, kteří měli nula trestných 
bodů!

Šesťáci se vydali do Brna na exkurzi do 
planetária a Anthroposu, žáci 1. až 3. roční-
ků zhlédli napínavou a chvílemi strašidelnou 
Čarodějnickou pohádku divadelního soubo-
ru Šikulky. Děti z  družiny se zase podívaly do 
břeclavského Muzea pod vodárnou na výstavu 

exponátů z lega. 
Nenechali jsme si ujít ani návštěvu techno-

logického kamionu s mobilní digitální dílnou 
FabLab Experience, v  němž jsme mohli vidět, 
jak funguje 3D skener, 3D tiskárny, CNC frézka, 
laserová řezačka, řezací ploter a další. 

Takový byl předposlední měsíc školního 
roku na naší škole. Teď už žáci netrpělivě vyhlí-
ží blížící se školní výlety a prázdniny, kterým 
ovšem bude ještě předcházet spoustu učení 
a závěrečného opakování. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Na hustopečské pobočce České spořitelny 
bylo dva květnové pondělky odpoledne velmi 
živo. Žáci čtvrtých tříd základní školy Nádraž-
ní se zapojili do zážitkového programu, který 
je měl naučit, jak to chodí ve světě fi nancí. „Je 
to projekt České spořitelny, nazývá se Abeceda 
peněz a jde tam o to, aby se děti naučily hospo-
dařit s penězi, naučily se, jakým způsobem se 
dají peníze vydělat,“ přiblížila třídní učitelka 
4. B Jaroslava Kostrhounová.

Jarmark s prodáváním výrobků byl vyvr-
cholením několikaměsíční akce. Děti nejpr-
ve vyrazily na exkurzi do banky, aby se 
seznámily s jejím fungováním a koloběhem 
peněz. Dostaly také užitečné rady do startu 
svého podnikání. Potom bylo jejich úkolem 
vybudovat vlastní fi rmu. Musely vymyslet svůj 
podnikatelský záměr, dojít s ním do Spořitelny, 
představit ho, obhájit a požádat o poskytnutí 
úvěru. Na základě podpisu úvěrové smlouvy 
dostaly úvěr ve výši tří tisíc korun na rozjezd 
podniku, na pořízení materiálu.

V rámci cvičení matematické a fi nanč-
ní gramotnosti počítaly vstupní náklady 
a stanovovaly ceny výrobků. Navrhly i název 
a logo fi rmy, musely se dohodnout a rozdělit si 
pracovní pozice. „Tak jako každá fi rma, i naše 
fi rma Pomls, pohodové mlsání, má svého pana 
ředitele, fi nančního ředitele, své marketingo-
vé oddělení, které má na starosti propagaci,“ 
vysvětlila Kostrhounová. 

Potom se děti pustily do výroby. Pekly celo-
zrnné sušenky, motaly svíčky a dali si záležet 
i na pěkném balení výrobků, protože obal, jak 
známo, prodává.

Vše bylo konečně připraveno na závěrečný 
jarmark. Firma 4. A  Fantasie komůrka  nabíd-
la v pondělí 13. května ručně dělaná mýdla, 
levandulové pytlíčky, pěnové bomby do 
koupele, barevné kamínky nebo ručně zdobe-
né tašky a mnoho dalšího. Celý sortiment 
úspěšně vyprodali. Firma 4.B  Pomls o týden 
později připravila celozrnné sušenky, bezlep-
kové perníčky, pečené čaje, sušené ovoce, med 
nebo svíčky.

Děti rozhodly i o tom, jak vydělané peníze 
použijí, část věnovaly na dobročinné účely a za 
zbytek vyrazí na třídní výlet.

Četné pozitivní ohlasy projektu dokazují, 
že výuka přiblížená praxi je krok správným 
směrem. 

-kam-
Článek byl uveřejněn na webu města 22. 5. 2019.

Čtvrťáci si vyzkoušeli, jak fungují peníze
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Projekt Abeceda peněz byl zakončen úspěšným 
jarmarkem

Osmáci a deváťáci během návštěvy Prahy zavítali i na 
Petřín.

ZŠ KOMENSKÉHO

Květen na Nádražce: soutěže i exkurze

V zajetí sportů a výletů
Fo

to
:  A

rc
hi

v š
ko

ly



STR 23HUSTOPEČSKÉ LISTY   6 | 19

síly. Umístili se na 3. místě. Kapitán převzal pro 
celé mužstvo pohár a diplom. Všichni fotbalis-
té si pak na krk pověsili bronzové medaile.

Sportovní aktivity se dají spojit i se Školou 
v  přírodě. Žáci 4.B a 4.C si zajeli na sportovní 
pobytu do Outdoor resortu Březová. Všech-
ny tři dny byly plné aktivit, které děti využily 
a vyzkoušely vše, co mohly. Hned první den 
jezdily na raftech, prolézaly venkovní hřiště 
se skluzavkami a různými překážkami a vyřá-
dily se na obří vzduchové trampolíně. Druhý 
den začal zdoláváním lezecké stěny, bongem 

a střelbou z luku. Odpoledne nás čeka-
ly    bungee jumping trampolíny a zdolávání 
nízkých lan.  Večer byl zakončen diskotékou. 
Poslední den nám počasí moc nepřálo, ale i za 
nepříznivého počasí jsme hráli hry a někteří 
si vyzkoušeli i vysokolanový okruh. Spokojení 
a trochu zmrzlí jsme se v pořádku vrátili zpět.

Pro žáky 9.B a 8.C se uskutečnila exkur-
ze do Prahy. Během procházky hlavním 
městem viděli Staré zámecké schody, Pražský 
hrad s Katedrálou svatého Víta. Zavítali i na 
Petřín, prošli přes Karlův most, Staroměstské 
náměstí s orlojem a návštěvu zakončili na 
Václavském náměstí.

I přes nepříznivou předpověď počasí 
se všichni prvňáčci vydali na výlet do ZOO 
v Hodoníně. Pláštěnky je před dešťovými 
kapkami ochraňovaly a výlet si moc užili. 

Město Vyškov nalákalo naše třeťáky do 
svého DinoParku a Zoo. Vláček DinoExpres 
převezl děti přes město do parku, kde jsou 
rozmístěny desítky modelů dinosaurů v život-
ních velikostech. Už jenom ta cesta byla pro 
všechny velkým zážitkem. Za branami parku 
se děti vydováděly mezi modely, na hřištích 
i v 4D kině. V zooparku se dojedly poslední 
zbytky svačin, nakoupily suvenýry a příjemně 
unaveni vyrazili žácci na zpáteční cestu domů. 

Na týdenní poznávací zájezd do Anglie se 
vydali žáci vyšších ročníků. Seznámili se nejen 
s  historickou částí Londýna a užili si jízdy na 
Londýnském oku, ale především měli možnost 
poznat zázemí v rodinách a procvičit si anglic-
ký jazyk s rodilými mluvčími. 

Kolektiv ZŠ

Den Země
Ve  čtvrtek 24. dubna se žáci naší školy 

vypravili s pytli a gumovými rukavicemi 
do ulic Hustopečí a okolí. Sesbírali celkem 
7 pytlů odpadků. Následující den každá třída 
prezentovala výsledky kolektivní práce v rámci 
projektu Chráníme životní prostředí.  Z  akce 
si děti odnášely přesvědčení, že pokud chce 
člověk přispět k ochraně životního prostředí, 
musí začít sám u sebe. 

LM

Sálová kopaná
O týden později pořádala naše škola okres-

ní turnaj v sálové kopané pro žáky ZŠ se zdra-
votním postižením. Akce se již tradičně účastní 
tři speciální školy okresu Břeclav, z Mikulova, 
Břeclavi a Hustopečí. Oproti rokům minulým 
se nám letos vyhrát nepodařilo. Celkovým vítě-
zem se stala mikulovská škola těsně před Břec-
lavskými. My jsme skončili poslední, bez bodu. 
Nevadí, příští rok se určitě polepšíme!

RB

Den s hasiči
V úterý 7. května jsme si udělali Den s hasi-

či. V 9 hodin se po škole několikrát ozvalo 
„Hoří!“. Po chodbě se valilo plno kouře a nebylo 
vidět na špičku nosu. Zpočátku vznikl trošku 
zmatek, ale všem se nakonec podařilo opus-
tit budovu školy a dostavit se na určené shro-
maždiště. Díky hustopečským hasičům jsme 
si vyzkoušeli cvičnou evakuaci se vším všudy. 
Po opadnutí emocí jsme se všichni přesunuli 
na požární stanici. Žáci se dozvěděli mnoho 
zajímavých a užitečných informací. Měli také 
možnost si prohlédnout hasičskou výzbroj 
a výstroj i ukázky hasičské práce. Velké díky 

patří členům požární stanice Hustopeče za 
jejich ochotu a čas při náročném a záslužném 
povolání.

AP

Den rodiny
Aby tatínkům a dědečkům nebylo líto, že 

se jsou při žákovských vystoupeních trošičku 
opomíjeni, rozhodli jsme se věnovat májové 
odpoledne nejen maminkám a babičkám, ale 
také mužům, a to u příležitosti Dne rodiny, 
který jsme oslavili ve středu 15. 5. V hojném 
počtu se ve společenské místnosti naší školy 
sešly rodiny žáků, kteří svým nejbližším před-
vedli pásmo básniček a písniček, ale nechybělo 
ani krátké divadelní představení. Po vystoupe-
ní čekal rodinné příslušníky malý workshop, 
na kterém všichni společně pokryli střechu 
papírového domu taškami jednotlivých rodin. 
A zatímco někteří pracovali na domečku, jiní 
nabírali síly u malého občerstvení a klábosili 
u kafíčka. Celé odpoledne probíhalo ve velmi 
příjemné atmosféře a domů jsme odcháze-
li s dobrým pocitem, že stále platí: Rodina je 
základ. 

YB

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE
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Na škole v přírodě čtvrťáci jezdili i na raftech. Během týdenního pobytu si žáci prohlédli i historické centrum Londýna

Pásmem básniček a písniček jsme oslavili Den rodin
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Fond malých projektů je aktivitou podpo-
řenou programem Interreg V-A Rakousko-
-Česká republika a je určen také pro školy. 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Hustopeče se prostřednictvím toho-
to malého neinvestičního projektu s  názvem 
Společně za poznáním snaží o obnovení 
spolupráce s  rakouskou partnerskou školou 
v Amstettenu. 

V  rámci projektu jsme již realizovali dvě 
aktivity. Koncem března navštívili nejen naši 
školu, ale i zajímavosti Jihomoravského kraje, 
žáci a pedagogové rakouské partnerské školy. 
První den si prohlédli prostory budovy stávající 
školy i objekt nově vybudovaného Malířského 
centra. Během společně stráveného večera 
jsme diskutovali o systému vzdělávání u nás 
a v Rakousku. Druhý den jsme společně s naši-
mi studenty navštívili Moravský kras a absol-
vovali oborově zaměřenou odbornou exkurzi. 

Na začátku dubna následoval pobyt 

zaměstnanců SOŠ a SOU Hustopeče v Rakous-
ku. Na cestě údolím Dunaje jsme nemohli 
vynechat návštěvu kouzelného městečka 
Dürnstein. Po přestávce jsme pokračovali 
v  cestě a po hodině jízdy jsme přijeli k budo-
vě partnerské školy LBS Amstetten, kterou 
nás provedl ředitel školy. V  podvečer jsme se 
setkali s několika rakouskými kolegy a vzájem-
ně porovnávali zkušenosti z praxe. V  době 
pobytu jsme navštívili zajímavá místa Dolní-

ho Rakouska: Sonntagberg, Waidhofen, Stift 
Ardagger, Maria Taferl, Melk a Krems. Věříme, 
že mnozí z nás zde načerpali inspirací k dalším 
výletům. Obě akce umožnily navázání nových 
přátelství, což podnítilo zájem studentů 
i zaměstnanců o německý jazyk. Již nyní se 
těšíme na další společné aktivity.

Stanislava Gergelová, učitelka
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Střední školy z Amstettenu a Hustopečí si vyměňují zkušenosti.
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Společně za poznáním

SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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Mimořádného úspěchu dosáhla žákyně 
kvarty Gymnázia Hustopeče Veronika Krušino-
vá, když v dubnu zvítězila v krajském kole fran-
couzské olympiády a postoupila do ústředního 
kola. Dne 14. 5. 2019 proběhlo v Praze na Fran-

couzském institutu velké fi nále, kde Veroni-
ka reprezentovala Jihomoravský kraj. V  silné 
konkurenci tam ve své kategorii A1 obsadila 
překrásné 5. místo.

Darina Honsová, učitelka

Na jaře 2019 došlo již potřetí k výměně  mezi 
Gymnáziem Hustopeče a Lycée Jean-Piaget ze 
švýcarského Neuchâtelu.  Partnerství mezi 
oběma školami trvá od roku 2010, výměnné 
pobyty se uskutečňují od roku 2012 každé tři 

roky. Lze již tedy hovořit o tradici, na kterou 
jsme pyšní.

V  dubnu jsme přivítali švýcarské žáky 
v Hustopečích a v týdnu od 4. do 10. 5. naši žáci 
pobývali v  rodinách ve frankofonním  kanto-

nu Neuchâtel. Pobytu se zúčastnilo 19 žáků, 
kteří studují francouzštinu nebo němčinu. 
Navzdory rozmarům počasí jsme strávili nabi-
tý a pestrý týden. Navštívili jsme hlavní město 
Bern, Olympijské muzeum v Lausanne u Žene-
vského jezera, čokoládovnu Camille Bloch, 
malebné město Neuchâtel u stejnojmenného 
jezera, město s hodinářskou tradicí La Chaux-
-de-Fonds a mnoho dalších míst.

Výměnný pobyt však významně přesahu-
je rámec poznávacího zájezdu. Dává našim 
studentům jedinečnou možnost stát se na 
týden součástí švýcarské rodiny, poznat její 
zvyklosti, běžný život, okusit tradiční jídla 
a především komunikovat s  rodilými mluvčí-
mi.

Další přidanou hodnotou je program ve 
škole a aktivní účast na výuce. Každý den byli 
čeští žáci přizváni do hodin švýcarských vyuču-
jících matematiky, jazyků, tělocviku a výtvarné 
výchovy.

Přejeme si, aby tato vzácná tradice, která 
vznikla pouze na základě přátelství českých 
a švýcarských pedagogů, zůstala zachována 
a aby se výměnného pobytu v  budoucnosti 
mohli zúčastnit také další žáci.

Darina Honsová, učitelka

Předmět společenské vědy umožňuje 
studentům osvojit si vědomosti ze základů 
různých oborů. Mezi ně patří i právo a polito-
logie. V měsíci dubnu se uskutečnily dvě akce, 
které zpestřily teoretickou výuku právě v těch-
to disciplínách.

Pro žáky 3. ročníku a septimy byla zorgani-
zována beseda s příslušníky vězeňské služby, 
která oživila výuku trestního práva. Žáci 2.A  
pak navštívili MěÚ Hustopeče a díky besedě 
s paní starostkou Hanou Potměšilovou si ověři-
li své znalosti o spravování státu, ale hlavně 
získali konkrétní představu o fungování stát-
ní správy a samosprávy ve městě, ve kterém 
studují.  

 Jitka Komínková, učitelka

Úspěch naší studentky v olympiádě ve francouzském jazyce

Výměnný pobyt  Hustopeče – Neuchâtel

Aktivity v rámci předmětu společenské vědy

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA 

Ve Švýcarsku studenti navštívili i čokoládovnu.

Žáci 2.A  navštívili radnici a s paní starostkou pobesedovali o fungování samosprávy.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Cesty do Afriky jsou v Apoštolské círk-
vi v  Hustopečích již tradicí. Spolu s Karlem 
Fridrichem a Janem Gavlíkem jsem se vydala 
do Malawi poprvé i já, dobrodruh a optička, 
odhodlána pomoci s brýlemi a připravena 
zažít další životní dobrodružství. Nic jsem 
raději od cesty neočekávala, respektive byla 
jsem připravena na vše. 

A to byl omyl, nikdy nejste připraveni na 
vše. Říká se, že člověk pozná sám sebe, až když 
je mimo svůj domov, odloučen od své kultu-
ry, práce, známých lidi, v jiném prostoru. A to 
je pravda. Už před cestou nás čekalo spoustu 
problémů, Honzův úraz, problémy v práci, 
problémy s komunikací s Malawi, několikrát 
změněné a zrušené lety. Hned po příletu jsme 
řešili ztracený kufr, a když jsme si jej ráno šťast-
ní vyzvedli, měli jsme hned po chvíli defekt 

a nepojízdné auto. Abychom stihli naši první 
akci, kázání a měření zraku, vzali nás autem 
lidé, u kterých jsme bydleli. 

Hned večer jsme se vydali na další zastávku, 
na krásné místo v Zombě. Ačkoliv se tam v noci 
nejezdí, protože je to nebezpečné, vyjeli jsme 
večer s autem naloženým po střechu (třeba já 
měla na místě, kde mají být nohy, ten největší 
kufr) a „novou”, o pár čísel větší pneumatikou, 
na čtyřhodinovou cestu. Škrkání pneumatiky, 
nárazy do podvozku a jiné otřesy byly zpestře-
ním už tak velmi zábavné jízdy, která končila 
lesní cestou u milého kostelíčku.

Myslím, že kromě nás tam nikdo neměl 
baterku, ale nikomu to nevadilo. Tam proběh-
la za úplné tmy moje první nezapomenutelná 
bohoslužba. Ráno jsme se probudili obklopeni 
místními obyvateli a asi stovkou dětí. A tak to 

bylo už pořád. Všude, kam jdete, jdou za vámi 
děti, všichni se na vás dívají, občas se smějí. 
Jste pro ně zjevení a zábava. Děti mě napros-
to dostaly, byly tak spontánní a šťastné a bylo 
jich tolik, že jsem se v nich topila, v jejich 
pohledech a natažených ručičkách. Nejvíc jich 
bylo, když jsme je fotili a natáčeli, a pak jim to 
ukazovali, měli z toho takovou radost, že větší 
jsem nikdy neviděla. Oni se snad viděli takto 
poprvé v životě. 

Navštívili jsme pak další dvě vesnice 
a nakonec sirotčinec, který i s pomocí sbírek 
od lidí podporujeme a chceme podporovat 
dále. Všude jsme se setkali s laskavým přijetím 
a radostí. Dalším neskutečným zážitkem byly 
jejich tanec a zpěvy, živelné, nádherné. Zněly 
jak nadpozemský orchestr a tanec, nespou-
taná životní energie, která sálala až do nebe. 

Moje Malawi 

Měsíc květen byl v naší farnosti ve zname-
ní příprav na přijetí svátostí. Mladí, kteří mají 
v září přistoupit k přijetí svátosti biřmová-
ní, se o druhém květnovém víkendu vydali 
na Velehrad, aby zde utužili svá přátelství 
a současně se zamýšleli nad svátostí, kterou 
mají přijmout, a díky ní se stát   zodpovědný-
mi a plnohodnotnými křesťany. Pro 14 dětí 
byla zase velkým dnem neděle 19. května, kdy 
poprvé přistoupily ke svatému přijímání a den 
předtím k první svaté zpovědi. 

Svátost biřmování, zpověď, svaté přijímá-
ní, stejně jako ostatní svátosti, jsou setkání 
s Bohem. Čeká na nás se svými dary a posilu-
je nás pro službu a působení ve světě.  Jedná 
podobně jako trenér, když posílá hráče na 
fotbalové hřiště, před vstupem na hrací plochu 
mu vloží ruku na rameno a ujistí ho o své důvě-
ře a současně mu uděluje pokyny, jak si v zápa-
se počínat, jak vést zápas k vítězství. 

 Některé svátosti jsou jedinečné a určují 
jednou provždy celý život křesťana, proto se 
přijímají jen jedenkrát v životě. Jiné se opakují, 
zvláště svaté přijímání, kde se nám Ježíš dává 
jako chléb života, aby nás posiloval na naší 
pouti k nebeskému domovu, aby nám pomá-
hal k dobrému křesťanskému životu. Účinky 
nemusíme pocítit hned. Když někdo roste, také 
to hned nevidí, ale najednou jsou mu těsné 
boty. Podobně si někdo myslí, že se nic nedě-
je, když se modlí a chodí do kostela, ale přesto 
pomaloučku začíná být skutečným křesťanem.   

Je krásné dobrodružství dát se s Bohem 

do hry v  životě, stejně jako se do hry dávají 
sportovci na hřišti. Nespokojit se s vlažným, 
průměrným životem, nespokojit se s remí-
zou, ale vydat ze sebe to nejlepší. Vyžaduje 
to úsilí a námahu. Musíme na sobě pracovat, 
abychom se naučili konat dobro svobodně, 
s radostí a s lehkostí. 

Když dostaneme nějaký dárek, jsme potě-
šeni. Ti, kdo ho připravovali, ale jeho přípravě 
věnovali hodně času a námahy, věnovali nám 

nejen dárek, ale také něco ze sebe, něco, čeho 
se dovedli zříci. I my se musíme učit ochotě 
dávat, něčeho se zříkat, abychom měli rádi 
druhé, stávali se dobrými lidmi.  Kéž se tomu 
stále učíme, jako se cvičíme ve hře na hudební 
nástroj nebo jako trénujeme ve sportu. Je to 
námaha, která stojí za to.  

 Jan Nekuda, děkan

Květen ve znamení příprav

V neděli 19. května přistoupily děti k prvnímu svatému přijímání.
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Nebudu se pokoušet vám to vylíčit, omlouvám 
se, je to totiž nepopsatelné. Bylo úžasné žít na 
chvíli vedle těchto lidí. Ne vedle, ale s nimi, 
protože jsme nebydleli v hotelu, ale přímo ve 
vesnici, v jejich domě, který pro nás vždy uvol-
nili. Jedli jsme stejné jídlo. Moc se mi líbí jejich 
barevné oblečení, a tak jsem si v jedné vesnici 
nechala na šlapacím stroji ušít stejné. Chtěla 
jsem jim ukázat, že jsem stejný člověk, jako 
oni. A oni to přijali a bylo to opět velmi emotiv-
ní, ostatně jako celý pobyt.

 Je to úplně jiný svět, ale není horší než náš. 
Možná je v  něčem lepší. Je jiný, jinak žijete, 
jinak bydlíte. Chodí vám po pokoji myši, tisíce 
mravenců, švábi, a když máte štěstí, a my ho 
měli, tak třeba i štír nebo pavouci, co znáte ze 
ZOO. Ale jste v přírodě, jste její součástí a ona 
vám to připomíná na každém kroku. Když jdete 
spát, kontrolujete moskytiéru, okolí postele 
a přilehlou, většinou hliněnou podlahu, přeci 
jenom, alespoň ve spacáku chcete být sami. 
Máte k dispozici pouze svoji baterku, pokud se 
vám nevybije, repelent, který rozhodně použí-
váte častěji než deodorant a nejlepšího přítele 
- Biolit. Ale tohle je snad jediná, trochu stinná 
stránka pobytu v Africe. A i to se dá pojmout 
jako velké dobrodružství či výzva. Ano možná 
ještě ta koupelna vypadá v malawských vesni-
cích trošičku jinak než u nás, lavor s vodou 
a hrníčkem u nás asi nenajdete. Ale zato ten 
výhled nad hlavou, noční obloha posetá mili-
onem hvězd, mléčnou drahou a jižním křížem, 
to je luxus, který naše koupelny opravdu 
nemají. A záchod, myslím, že někdy hygienič-
tější než různé veřejné záchodky u nás, jedno-
duše díra v zemi (musíte se trefi t). 

Prostě žijete chvíli jinak a po návratu žije-
te najednou taky tak nějak jinak. Přišli jste 
pomoci a pomohlo to vám. Už po pár dnech 
strávených s místními lidmi, rozjařenými 
dětmi, nám připadalo, že snad dostáváme 
více, než jsme vůbec schopni dát. Ty úsměvy 
a čistá radost dětí, láskyplné přijetí a vděč-
nost, která z nich sálá, v kombinaci s jejich 
prostým, ale pokojným životem, vás přinutí 
zamyslet se, jak žijeme my - v přebytku a luxu-
su, a přitom ve stresu a chaosu. Co řešíme my 
a co oni? Ten kontrast je šokující. My řešíme 
lajky na Facebooku nebo rovnější nosy a plné 
rty, oni to, co budou jíst, jestli a zda vypěstují 
na poli dost, aby neměli hlad, aby děti mohly 

do školy. Nemoci řeší modlitbami, nic jiného 
totiž nemají, stát se nepostará, zdravotnic-
tví nefunguje. Když máte u nás kataraktu, 
šedý zákal v oku, jdete na operaci na počkání, 
kterou zaplatí pojišťovna. V Africe tato nemoc 
znamená postupné oslepnutí. Je tam spous-
ta problémů a místním nezbývá, než posta-
rat se sami o sebe. Oni si nestěžují, nehledají 
problémy tam, kde nejsou, a přitom jich mají 
nespočet. A přesto jsou šťastní a usměvaví, 
umí se bavit a radovat, ale i trpět a smířeně žít 
se vším, co jim život dává i bere. A to je pro mne 
obrovská lekce. Asi to člověk musí zažít. A my 
to zažili a jsme za to vděčni.

Jana Svojáková, účastník výjezdu

Každoročně na zakončení školního roku 
pořádáme pro děti Zahradní slavnost na farní 
zahradě. Pokaždé je to trochu jiné, někdy nám 
to kazí počasí, někdy spontánně vzniknou 
nezapomenutelné zážitky z předem nepláno-
vaných nápadů. Loni si třeba děti řekly o pokla-
dovku, která pak vedla ztemnělým kostelem 
až do tmavého sklepa, ve kterém se samozřej-
mě dobře daří pavoukům. I přespání v kostele 
pod kruchtou bylo jistě velmi zajímavé, neboť 
trámy a lavice v noci praskají podle toho, jak se 
mění teplota či jak byly během dne používány. 

Zahradní slavnost letos začne v sobotu 
22.6. v 19 hodin. Už od večera bude připraven 
skákací hrad, opékání špekáčků a zpívání, 
pokud počasí dovolí. Opět bude pro odvážné 
připraveno přespání v  kostele s  povídáním ve 
spacáku. 

Ráno budeme pokračovat dětskými 
bohoslužbami v  10.00 na téma Boží zbroj. 
Po bohoslužbách se přesuneme na zahradu, 
kde budeme chvilku skákat, zpívat, hrát si na 
pískovišti, zatímco dospěláci připraví společný 
oběd, který si sníme na našem krásném pose-

zení pod ořechem. 
Po obědě skákat nebudeme, to by neby-

lo zdravé, bude se konat soutěž o nejhezčí-
ho Božího vojáka, tedy vojenská přehlídka. 
Pak děti z  Mininábožka zahrají svůj oblíbený 
biblický příběh a zazpíváme si pár písniček. 

Potom se už zase může skákat na hradě, dále 
bude nachystáno něco málo z  vojenských 
disciplín: plazení, překážková dráha, přelézá-
ní. Rádi bychom zařadili jako vojenskou disci-
plínu střelbu, ale boží zbroj neobsahuje žádné 
střelné zbraně, pouze meč, a tím se podle apoš-
tola Pavla rozumí „meč Ducha svatého, jímž je 
slovo Boží“. Soutěž ve znalosti Božího slova by 
mohla být také zajímavá.  Celá zahradní slav-
nost bude končit asi v 15.00 podáváním zmrz-
liny. 

Zveme všechny děti a rodiče na Zahradní 
slavnost od 22. do 23. 6. s  trochou starověké 
vojenské tématiky pro děti.   Pokud se chcete 
účastnit vojenské přehlídky, vybavte své dítě 
přilbou, pancířem, opaskem, mečem a štítem. 
Dobová obuv se také hodnotí, pro lepší inspira-
ci si přečtěte v Bibli 6. kapitolu listu Efezským.

Přijďte si také zaskákat na skákacím 
hradě – kdo neskáče, není Hustopečák! Přijít 
může každý. Kdo si přijde zaskákat, nemu-
sí se účastnit programu, nemusí nic platit, 
naopak, dostane lízátko!

Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru

Všichni hustopečští vojáci, pozor! 

Program Zahradní slavnosti
v bodech a časech: 

Sobota 22. 6.
19.00 – skákací hrad, opékání, zpěv
21.00 – pokladovka 
22.00 – pohádky pod kruchtou

Neděle 23. 6.
10.00 –  dětské bohoslužby: Boží zbroj
12.00 –  oběd pod ořechem
13.00 –  vojenská přehlídka, divadlo, plížení,      
                  přelézání, volná zábava
15.00 –  zmrzlina 

Všechny srdečně zve evangelický sbor
v Hustopečích.

Chudí lidé v Africe nemoci řeší modlitbami, nic jiného nemají.
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Na pozvání členů Klubu historie a vlastivědy 
přijel dne 15. 5. 2019 do Hustopečí restaurátor 
a kurátor Historického oddělení Moravského 
Zemského Muzea v Brně Vlastimil Schildber-
ger s přednáškou k 80. výročí akce Märzwirbel, 
nepřesně překládané jako Operace březnový 
vítr, kterou byla v roce 1939 zahájena německá 
okupace našeho území.

Schildberger početnému publiku připo-
mněl události, které předcházely nebo 
bezprostředně souvisely s vyhlášením 
Protektorátu Čechy a Morava.  Ve své před-
nášce historik posluchačům přiblížil proble-
matiku četných národnostních nepokojů 
a vzrůstajícího vlivu Sudetoněmecké strany 
v Československé republice koncem 30. let 
20. století. Připomněl i okolnosti vzniku 
a dopad tzv. Mnichovské dohody ze dne 
30. 9. 1938.

„Jejím následkem jsme byli nuceni vydat 
Německu ta území naší země, která obýva-

lo více než 50 procent německých obyvatel,“ 
vysvětlil přednášející události podzimu 1938. 
Nejvíce se však historik věnoval událostem 
z jara 1939, akci Märzwirbel. „Pod nátlakem 
německého říšského kancléře Adolfa Hitlera 
vyhlásilo Slovensko 14. 3. 1939 svou nezávislost. 
Ještě ten stejný den odjel do Berlína na setkání 
s Adolfem Hitlerem i československý prezident 
Emil Hácha, ale již 15. 3. 1939 v časných ranních 
hodinách  zde byl donucen podepsat dohodu 
o předání našeho území pod německou sprá-
vu,“ uvedl historik. 

„ Téhož dne brzy ráno došlo k obsazení naší 
země německými vojsky. Ve večerních hodi-
nách, okolo 19. hodiny, už přijel Adolf Hitler do 
Prahy. Následujícího dne, 16. 3. 1939, byl vyhlá-
šen Protektorát Čechy a Morava,“ shrnul histo-
rické události Schildberger. 

Ve svém dalším výkladu historik připomněl 
také situaci v Brně, kam Adolf Hitler dorazil 
17. 3. 1939. Atmosféru   přiblížil i na dobových 

fotografi ích.   „Od německého vedení města 
Brna dostal Adolf Hitler dar, historickou právní 
knihu ze 14. století. Dar ale odmítl, proto vzác-
ná kniha zůstala v Brně,“ dodal na závěr Vlasti-
mil Schildberger.

Renata Heklová
Článek byl zveřejněn na webu města 16. 5. 2019.

V krásný slunečný den 26. dubna jsme 
jeli na výstavu Flora Olomouc. Čtyřicátý ročník 
výstavy nesl název Strom života. Hlavní květi-
nová expozice v pavilonu A nás zavedla do 
říše snů a fantazie, krása květin se prolínala 
se sklářským uměním, lesk expozici dodalo 
křišťálové sklo. V pavilonech G a H byla výstava 
bonsají. Samozřejmě nechyběla pestrá nabíd-

ka květin, sadby, stromků a zahradnických 
potřeb. Plné tašky účastníků svědčily o tom, že 
se nám podařilo nakoupit  vše k naší spokoje-
nosti.

V  pátek 10. května jsme se vydali na dlou-
hý výlet na Čapí hnízdo. V rámci komentované 
prohlídky jsme navštívili Labyrint Ekocent-
ra, kde našla útočiště divoká hendikepovaná 

zvířata, zejména poranění ptáci, ale třeba 
i vydra, liška, nebo divočák. Na Labyrint nava-
zují pavilony s exotickými zvířaty např. lemury 
nebo klokany. Součástí prohlídky areálu byla 
i Naučná stezka procházející různými expozi-
cemi hospodářských zvířat. Vše je velmi dobře 
udržováno, všude je čisto a upraveno. Kolem 
rybníka Slavnič jsme se dostali k dominan-
tě areálu, známé multifunkční hale ve tvaru 
čapího hnízda. Měli jsme skvělou průvodkyni, 
která vše vysvětlila. Na závěr prohlídky areálu 
jsme měli objednaný výborný oběd i s dezer-
tem v bistru U Čápa. Po výborném obědě 
a kávičce, už nás čekala dlouhá cesta domů.

Na úterý 14. května jsme si naplánovali 
zájezd do termálních lázní Dunajská Streda. 
Zamračené nebe a následně i déšť nás provázel 
až do cíle a pršelo vytrvale celý den. Na ploše 
18 hektarů se nachází 10 interiérových a exte-
riérových bazénů s mineralizovanou léčivou 
a termální vodou, s teplotou od 26° do 39°   C. 
Voda má příznivé účinky hlavně při těžkostech 
pohybového ústrojí. I přes nepříznivé počasí 
jsme si koupání užili, všechny vodní atrakce 
jsme vyzkoušeli. Někteří odvážlivci využili 
i venkovní plavecký a sedací bazén.

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně svazu

Od Operace březnový vítr uplynulo již osmdesát let

Vydali jsme se do lázní, na výstavu květin i na Čapí hnízdo

Vlastimil Schildberger přednášel o začátku německé 
okupace pře 80 lety.

Z Flory Olomouc jsme si kromě krásných zážitků odváželi plné tašky zahradnického materiálu.
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Místní házenkářský klub Legata slaví. 
Prohráli pouze jeden ze všech odehra-
ných zápasů a vyšvihli se tak na nejvyš-
ší místo tabulky první ligy. V  posledním 
utkání se střetli s  hráči z  Jičína a podali skvě-
lý výkon i přesto, že první místo už měli jisté. 
Tato výhra s  sebou však mimo jiné nese 
i příležitost postoupit do extraligy. Chytí tým 
takovou příležitost za pačesy? „Je to otevřené. 
Není to jen o tom, že jsme vyhráli, je potřeba 
to také brát z hlediska ekonomického, to je asi 
ten největší aspekt, který teď řešíme, proběhne 
dlouhé sezení, vyjednávání a hledání spon-
zorů,“ vyjádřil se trenér klubu Petr Semerád. 
„Změnila by se také propagace klubu, byl by 

větší tlak na hráče, ale věřím, že extraliga by 
přinesla reklamu městu i regionu,“ pokračoval 
Semerád.

Nedělní hra probíhala spíše z  formální-
ho důvodu. To se také odrazilo na celkovém 
průběhu utkání. „Člověk je podvědomě trošku 
utlumený, nejde do toho s  takovým nasaze-
ním, jako do jiného zápasu. To asi taky ovliv-
nilo první půlku a začátek druhé, v posledních 
deseti minutách se nám to ale povedlo otočit,“ 
popsal jeden z hráčů.

V tom, kdo má na svědomí tak skvělé 
výsledky, měl trenér jasno. Dle něj se bezespo-
ru jedná o úspěchy všech hráčů, ale připsal je 
také funkcionářům, rodinným příslušníkům, 
sponzorům a divákům.

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 15. 5. 2019.

 Týden po Velikonocích přijely do Hustope-
čí fotbalové přípravky z celého okresu. Plochu 
fotbalového stadionu zaplnily desítky malých 
fotbalistů. Konal se zde turnaj hráčů do devíti 
let. 

   Podobná klání se pořádají zhruba jednou 
za měsíc, vždy je hostí jiná ze zúčastněných 
obcí. Dorazily týmy z Břeclavi, Mikulova, 
Lednice, Šitbořic nebo Dolních Dunajovic. „Za 
Hustopeče tady máme dva týmy starší příprav-
ky, jeden tým mladší přípravky a v minipříprav-
ce dnes máme šestnáct dětí, což je neuvěřitelný 
počet,“ prozradil trenér mladší přípravky pořá-
dajícího FC Hustopeče Michal Vlk.

Turnaj má lehčí formu, není to nic ofi ciální-
ho, role rozhodčích se ujímají trenéři. Nehraje 
se na výsledky ani ceny, ale hlavně pro zába-
vu zúčastněných. „Pro trenéry je to jedinečná 
možnost dát šanci i těm klukům, kteří by si 
jinak nezahráli. Tady je nekritizujeme za to, že 
udělali kličku, ztratili přitom míč, a pak dosta-

li gól. Chceme, aby rostla jejich individualita, 
snažili se co nejvíc hrát i na sebe, aby se naučili 
to, co už se v pozdějším věku nenaučí,“ vysvětlil 
výhody turnaje Vlk. 

Hrálo se na více hřištích souběžně a co chví-
li se ozýval oslavný pokřik některého vítězného 
týmu. Přes nepříjemně chladné a větrné poča-
sí přišli své ratolesti podpořit rodiče a další 
příbuzní. Zapáleně fandili a každý míč v síti 
odměňovali bouřlivým potleskem. Bez jejich 
podpory a ochoty obětavých trenérů by se 
podobné akce konat nemohly. Radost v očích 
malých fotbalových nadějí jim byla zaslouže-
nou odměnou. 

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 1. 5. 2019.

Legata vyhrála první ligu

Fotbalové přípravky celého okresu si zahrály v Hustopečích

Legata si užívala radost  z vítězství.

SPORT

Za hustopečskou minipřípravku nastoupilo 16 hráčů.

Fo
to

:  V
er

on
ik

a K
am

en
sk

á

Fo
to

: T
er

ez
a S

lá
m

ov
á

  Místní fotbalové hřiště patřilo v  sobotu 
18. května malým hráčům. Již potřetí se zde 
konal mezinárodní fotbalový turnaj přípra-
vek Hustopeče Cup 2019. Slavnostní zahájení 
proběhlo v  9 hodin dopoledne a soutěže se 
zúčastnilo 24 týmů, přijeli i zástupci z Maďar-
ska a Slovenska. 

Z  českých týmů organizátoři oslovili 
primárně ty, které jsou opravdovými esy. Mezi 
ně patřila například Sparta Praha, Slovan Libe-
rec nebo Zbrojovka Brno. Dalšími zúčastněný-
mi byli hustopečští a jejich spřátelené kluby. 
„Cílem bylo, abychom všichni měli možnost 
konfrontace s týmy, se kterými se běžně nepo-
tkáme, protože jsme menší město a na velké 
turnaje je pro nás těžké se probojovat,“ před-
stavuje výběr participantů trenér Michal Vlk.

Jednotlivé souboje probíhaly na pěti hřiš-
tích, díky čemuž měl celý turnaj rychlý spád. 
Každý jednotlivý souboj trval 18 minut. Na 
začátku byly určeny základní skupiny po 

šesti týmech, ve kterých hrál každý s  každým. 
První dva pak postupovaly do fi nálové skupi-
ny, a poté dva do stříbrné a dva do bronzové. 
„Naší snahou je to, aby týmy měly stále o co 
hrát. To znamená, aby si kluci nemysleli, že 
jejich hra skončila základní skupinou. Chce-
me, aby byli na konci hlavně spokojení s  tím, 
že hráli a s  kým hráli. Minulý rok se našim 

klukům podařilo porazit Baník Ostrava, a tím 
žijí dodnes,“ objasnil trenér.

Protože byla potřeba zkoordinovat 24 týmů, 
zvolili organizátoři zápasů místo klasického 
papírového rozpis online formu. Na telefonu si 
vedoucí mohli načíst přes QR kód odkaz, který 
je přesměroval na přehled zápasů jejich týmu, 
kdy, s kým a na jakém hřišti hrají.

V  týmech se v  nemalém počtu objevi-
ly i dívky. To je podle trenéra v  dnešní době 
poměrně standardní, děvčata láká představa 
a touha být v  typicky mužském sportu lepší 
než jejich spolužáci.

Primárním podporovatelem akce je místní 
klub, ale za mnohým stojí také město Husto-
peče, sponzoři a vinařství, kteří přispívají svými 
dary do tomboly, díky čemuž lze celý turnaj 
fi nancovat. 

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 22. 5. 2019.

Na hustopečském hřišti hrála Sparta Praha i Slovan Liberec

Hrálo se na pěti malých hřištích, každý zápas trval 
18 minut.
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Velmi početnou výpravu vyslal atletic-
ký oddíl SK Atletika Hustopeče na letošní 
okresní přebor žactva a dorostu. A domů se 

vraceli velmi spokojeni. „Do Břeclavi odjelo 
čtyřicet jedna závodníků a 21 z  nich přivez-
lo alespoň jednu medaili. Celkem jich pak 

bylo 31,“ komentoval bohatou medailovou 
žeň vedoucí oddílu Zbyněk Háder. „Přestože 
bylo na programu okresního přeboru oproti 
loňsku o čtyři disciplíny méně, přivezli jsme 
o 4 medaile více. Historicky to tak byl pro nás 
nejúspěšnější šampionát,“ dodal Háder. 

Nejlepším hustopečským závodníkem 
i nejúspěšnějším atletem celého mistrovství 
byl mladší žák Štěpán Paulík. Ten nejprve zvítě-
zil ve skoku dalekém výkonem 4,71 m, druhou 
zlatou medaili přidal v  kriketu úctyhodným 
výkonem 65,23 metru a svou spanilou jízdu 
zakončil zlatou v hodu oštěpem, když vytvořil 
nový okresní rekord 33,21 metru. Další zlaté 
medaile vybojovala děvčata: mladší žákyně 
Daniela Fadrná v  kouli, Klára Eliášová v  běhu 
na 300 m a Marie Vrbová ve skoku dalekém 
starších žákyň. Kromě šesti zlatých vybojovali 
hustopečští atleti ještě 12 stříbrných a 13 bron-
zových medailí. „Dařilo se nám ve všech disci-
plínách. Medaile si téměř rovnoměrně rozdělili 
běžci, skokané i vrhači. Byl to dobrý vstup do 
letošní venkovní sezóny,“ vyzdvihl výkony svých 
svěřenců jeden z trenérů Petr Pláteník.

-had-Na okresních přeborech získali hustopečští atleti 31 medailí.
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Štěpán Paulík dominoval okresnímu přeboru

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Dva dny bojovaly dvě naše starší žáky-
ně v  Třinci na Mistrovství Moravy a Slezska 
v  sedmiboji. A obě se vešly do tuctu nejlep-
ších. O něco lépe se dařilo Marii Vrbové, která 
zahájila soutěž vylepšením osobních rekordů 
v  běhu na 100 m překážek a skoku vysokém. 
První den dokončila dokonce na 4. místě, ale 
druhý den ji v dešti zradil hod oštěpem a kles-
la o tři příčky níž. I tak je 7. místo na Moravě 
obrovským úspěchem. Také Mia Humpolíková 
si vylepšila několik osobních rekordů a dokon-
čila závod na výborném 12. místě. “Obě děvča-
ta potvrdila svou příslušnost k moravské špičce 
v této náročné atletické disciplíně. Přes nepří-
znivé počasí, druhý den se rtuť teploměru jen 

málokdy dostala přes deset stupňů a občas 
i pršelo, bojovaly obě statečně a Maruška 
Vrbová dokonce dosáhla nejlepšího bodového 
výsledků v historii našeho oddílu,“ chválil obě 
děvčata trenér Zbyněk Háder.

Mistrovství Moravy v  individuálních disci-
plínách absolvovali také dorostenci. Ve Vyško-
vě se představila čtveřice hustopečských 
závodníků. Z  nich si nejlépe vedla Martina 
Galburová v  trojskoku, když skončila na 5. 
místě v novém osobním rekordu 10,65 metru. 
Dvě umístění v první desítce zaznamenala také 
Denisa Stehlíková, která byla sedmá ve skoku 
vysokém a osmá ve skoku dalekém. Vytrva-
lec Petr Kuchař si výrazně vylepšil svůj osobní 
rekord v běhu na 800 metrů. Čas 2:17,96 minu-
ty mu stačil na 13. místo. Svá maxima v běhu na 
100 a 200 metrů si vylepšila i Natálie Drbolová, 
ale v silné konkurenci to stačilo pouze na umís-
tění na začátku třetí desítky.                              -had-

Mladší žák Štěpán Paulík zažívá letos nejú-
spěšnější atletickou sezónu. Po třech zlatých 
na okresním přeboru vybojoval na krajském 
přeboru další dvě zlaté a dvě bronzové medai-
le. K  tomu výrazně vylepšil okresní rekord 
a dostal se do čela českého žebříčku oštěpařů. 
Medaile brali i další tři hustopečští atleti.

Štěpán Paulík patří letos mezi nejlepší oště-
paře v  České republice. Na krajském přeboru 
vedl od prvního pokusu, když hned úvodu 
soutěže vylepšil svůj vlastní okresní rekord. To 

se mu v závodě povedlo ještě čtyřikrát a druhé-
ho v  pořadí porazil o 4 metry. Vítězný hod 
měřil úctyhodných 39,81 m a znamenal mimo 
jiné i první místo v českém žebříčku. Štěpán si 
tak výrazně řekl o nominaci na letní olympiádu 
dětí a mládeže, která se koná v červnu v Jablon-
ci. Úspěšný šampionát korunoval dalším 
zlatem v  hodu kriketovým míčkem a navíc 
přidal bronzovou medaili ve skoku dalekém 
a jako člen štafety  4x60 m. Tady ho doplnil 
další hustopečský sprinter Dominik Macha-

la. Dařilo se taky vrhačům. Agáta Šamalíková 
vybojovala stříbro v  hodu diskem a Daniela 
Fadrná bronz v kouli. Obě si vylepšily svá osob-
ní maxima v  těchto disciplínách. „Chybělo 
málo a medailová žeň mohla být ještě bohatší,“ 
posteskl si jeden z trenérů hustopečských atle-
tů Lukáš Galbavý. „Někdy chybělo to pověstné 
štěstíčko. Vždyť do šestého místa jsme měli 
dalších jedenáct závodníků.“

-had-

Paulík vybojoval dva tituly krajského přeborníka

V Hustopečích vyrůstají nové atletické talenty 
i v kategorii přípravek. Jedním z nich je Lukáš 
Kostrhoun, který získal na brněnském Morenda 
mítinku 2019 stříbrnou a bronzovou medaili. Fo
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 Vícebojařky a dorostenci se představili na Mistrovství Moravy

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Jubilanti v měsíci dubnu 2019 Blahopřání
03.04.1927 Jaroslav Jergl
04.04.1936 Jarmila Kuchynková
06.04.1929 Ivan Kanev
09.04.1936 Jiřina Zechmeisterová
13.04.1932 Marie Kunýtová
16.04.1939 Manolka Vespalcová
18.04.1938 Zdeněk Pezlar

20.04.1939 Blažena Nevrklová
22.04.1928 Miloslava Otřísalová
30.04.1936 Jindřiška Babáčková

K datu 9. července 2019 uplyne 60 let šťastného 
manželství Věry a Radoslava Benešových.

Přiměřené zdraví a pohodu
 do dalších dnů přejí děti,
 vnoučata a příbuzní.Zpracovala: 

Simona Procházková, komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Sečení trávy od 0,65 Kč/m2, 
tel.: 608 065 337 do října 2019

• Sháním schopné lidi na sběr jahod. 
Tel.: 775097540 

INZERCE OBČANSKÁ
• Prodám DB 3+1 s garážovým stáním 
v domě v Hustopečích. 
Tel.: 724 916 726 po 16. hodině.
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Co Tobě můžeme víc dát,
než kytičku na hrob a vzpomínat.

Dne 5. června by se dožila 76 let 
paní Marie Marešová z Hustopečí.

S láskou vzpomínají maminka Pavla, manžel Jiří, 
dcera Lenka s rodinou.

Tak bychom si přáli sevřít Tvou dlaň,
abys nemohla uniknout nám.
Upřímný polibek Ti dát a zlehýnka zašeptat: -
Maminko, chybíš nám.

Dne 26. června by se dožila 85 let 
paní Julie Kameníková a 7. července si 
připomeneme 13. výročí jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají dcery Zdena a Blanka s rodinami.

Odešel, ale stále žije v našich srdcích...

Dne 13. května by se dožil 90 let můj bratr
pan Florencio Křivka z Hustopečí.
9. srpna si připomeneme 35. výročí jeho úmrtí.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje sestra s rodinou.

Vzpomínky

Dne 22. května jsme vzpomenuli 15. výročí 
ukončení životní dráhy pana Jaroslava Ševčíka 
z Hustopečí.

S láskou vzpomíná manželka Zdenka, syn Radomír, 
vnuci Filip s Jakubem a celá pozůstalá rodina. 

Dne 5. června vzpomeneme 5. výročí úmrtí 
pana Vlastimila Horáka z Hustopečí.

Vzpomíná přítelkyně Slávka s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 15. května jsme vzpomenuli 8. výročí 
nečekaného ukončení životní dráhy 
pana Pavla Ševčíka z Hustopečí.

S láskou vzpomíná maminka, syn, bratr a celá pozůstalá 
rodina.  

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání.
V srdci zůstává bolest a tiché vzpomínání ... 

Dne 17. června uplyne 10 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan Bohuslav Vozdecký. 

S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami. 

Dne 14. března uplynulo 16 let, kdy nás navždy 
opustila manželka a maminka, 
paní Krista Zemková

S láskou vzpomíná manžel, syn Václav, 
dcery Renata, Alena a vnoučata.

Pracoval vždy do únavy,
klidu sobě nedopřál.
Srdce jeho zlaté bylo,
každému jen blaho přál.
Za vše dobré, co vykonal,
tichý spánek buď  mu přán.

Dne 21. června vzpomeneme 7. výročí úmrtí 
pana Jaromíra Kameníka z Hustopečí.

S láskou vzpomíná manželka Libuše, syn Jaromír, 
dcera Bohdana s manželem a sestra Ludmila s rodinou. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme sbohem...

Dne 6. června by se dožil 80 let pan Jiří Chvátal 
z Hustopečí.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. 
Manželka s rodinou. Vzpomínáme.

Odešla náhle, nikdo to nečekal, osud sám chtěl, 
proč jen to uspěchal?
Zapalme svíce, kdož jsme ji milovali, 
na krásné chvíle, jež jsme s ní  prožívali.

Dne 9. června  vzpomeneme 9. výročí úmrtí 
paní Marie Vozdecké.

Stále vzpomínají manžel, synové a vnoučata.

Tak, jak z Vašich očí zářila láska a dobrota,
tak nám budete chybět do konce  života.

Dne 26. června tomu bylo čtrnáct let, kdy nás navždy 
opustila naše maminka  a babička,
paní Růžena Halmová z Hustopečí

a dne 7. července to bude 28 let, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek a dědeček
pan Václav Halm z Hustopečí

Stále vzpomínají syn Václav a dcery Věra a Jana 
s rodinami.





NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
17.00 - 00.00  Noční otevřené sklepy 
   ulice Vinařská a Na Hradbách  
17.00 - 00.00  Opékání špekáčků 
   v ulici Vinařská a Na Hradbách

18.00   Klání vinařů z obou uliček 
19.00 K poslechu zahraje kapela  Pool Litters
 (Náměstíčko na ulici Vinařská) 
 a harmonikářka Tereza Škrháková 
 (ulice Na Hradbách)
19.00   Zábava pro hodné děti a zlobivé dospělé
 Rituály slunovratu ve hře doprovázené
 magickými bytostmi.
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Koštovací sada v předprodeji 500 Kč na místě 600 Kč. 

Součástí sady je poukázka v hodnotě 150 Kč na nákup vína.

Předprodej: TIC Hustopeče, Dukelské nám. 42/15

On-line: www.kinohustopece.cz

�������

NA UVÍTANOU

• sklenička svatojánského vína • katalog • špekáček

 • ochutnávka vín v otevřených sklepech 
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