
STR 1HUSTOPEČSKÉ LISTY   7, 8 | 19

Vážení spoluobčané,
červen patřil tradičně mezinárodnímu hudebnímu 

festivalu Concentus Moraviae, který měl letos komorní 

atmosféru. Malá hudební tělesa, vesměs kvarteta, 

předváděla hudbu různých národů. Prostor evangelického 

kostela rozeznělo české Zemlinského kvarteto 

a v  kurdějovském kostele sv. Jana Křtitele zahrálo skvělé 

Meta4 Quartet z  Finska. V  Městském muzeu a galerii 

byla otevřena očekávaná výstava ke stému výročí založení 

gymnázia v Hustopečích. Vřele doporučuji návštěvu všem, 

kdo se chtějí dozvědět něco více o historii budov spojených 

u nás se středoškolským vzděláváním, připomenout 

si absolventy či profesorský sbor. Mile mne překvapila 

řada historických dokumentů a fotografi í včetně krátké 

fi lmové projekce. Počasí přálo Hustopečskému slunovratu 

i cyklistickému putování Krajem André, do kterého se letos 

zapojilo rekordní množství zaregistrovaných cyklistů. 

Popatnácté u nás startovalo některými proklínané, jinými 

vítané a očekávané Agrotec rally. Na sto závodních vozů 

absolvovalo deset rychlostních závodů; posádky z  České republiky, Slovenska i Polska hodnotily závod jako 

obtížný, ale zajímavý.  Vyzdvihnout chci kouzelnou a pohodovou atmosféru Táboráku na konci školního roku. 

Akci pro děti i jejich rodiče na Křížovém vrchu pořádaly CVČ Pavučina, školská a kulturní komise, Spolek 

Všehoschopných a další dobrovolníci. Všem patří velké poděkování.

V  červnu jsme zkolaudovali Centrum volného času Pavučina a ZŠ Komenského. Obě budovy začnou plně 

sloužit po prázdninách. Na Pavučině začínají kroužky pracovat až v  říjnu, přesto zaměstnanci Pavučiny 

připravují pro veřejnost v neděli 8. září Den otevřených dveří s bohatým programem. Další úpravy v okolí CVČ 

budou pokračovat a celý areál bude dokončený v průběhu školního roku 2019/2020.

Z investičních akcí se dokončuje cyklostezka s chodníkem na ulici Žižkova a Tábory. Smlouvu s realizační 

fi rmou jsme prodloužili do konce prázdnin, nicméně vše nasvědčuje tomu, že práce skončí dříve a již během 

prázdnin bude celá trasa funkční. Stejně tak fi nišuje hrubá stavba bytového domu v Žižkově ulici, která má být 

ještě v tomto kalendářním roce dokončena. 

Vážení spoluobčané,
nastoupilo horké léto, začaly letní prázdniny. Nejen žákům a studentům přeji krásné prázdniny, ale všem 

dospělým zaslouženou dovolenou. Těším se s  vámi na viděnou na hustopečských krojových hodech, na 

divadelním festivalu Po širým nebem, v letním kině nebo na akcích v zrekonstruovaném kině. Oba prázdninové 

měsíce můžete sami nebo se svými návštěvami ochutnat lahodná vína v místních sklepech, které pro vás vinaři 

otevřou.

Krásné léto všem.

Hana Potměšilová, 

starostka

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

Z MĚSTA

V úterý 28. května se radní sešli k pravi-

delnému jednání. Schvalovaly zakázky na 

stavební práce na místních komunikacích, 

opravu fasády na ZŠ Nádražní i rozšíření 

metropolitní sítě. Souhlasili s odkupem pozů-

stalosti po významné osobnosti hustopečské 

historie i zřízení zahrádky před Kinem. Nako-

nec schválili ceny parkovacích karet pro příští 

rok.

Začne se pracovat na propojce ulic Údolní 

a Generála Peřiny

Ještě letos se bude realizovat očekávaná 

propojka ulic Údolní a Generála Peřiny. Proto-

že v plánované trase je zeleň, na propojení se 

začne pracovat až v době vegetačního klidu 

ke konci roku 2019. Radní pro tuto zakázku 

vybrali ze sedmi nabídek fi rmu Dopravní stav-

by Brno, která navrhla nejnižší cenu. Staveb-

ní práce na samotné komunikaci, přilehlém 

parkovišti i potřebné přeložce studny si vyžá-

dají necelé 4,5 milionu korun. 

ZŠ Nádražní bude mít po prázdninách novou 

dvorní fasádu i s venkovními žaluziemi

Rada také vybrala nejvýhodnější nabídku 

na opravu dvorní fasády a instalaci venkov-

ních žaluzií na ZŠ Nádražní. Brněnská fi rma 

KEMOstav, s. r. o., bude na zakázce za bezmála 

2,2 milionu korun pracovat během prázdnin 

a do začátku nového školního roku by měly 

být hotové. „Letošní květen byl milosrdný, 

ale v posledních letech panovalo před prázd-

ninami extrémně teplé počasí a ve třídách 

stoupaly teploty až ke 40°C. Vnější fasáda již 

byla opravena a okna opatřena žaluziemi, 

nyní zbývá opatření dokončit na vnitřní straně 

budovy, která je slunečnímu záření vystavena 

převážnou část dne,“ obhájila důvod investice 

starostka Hana Potměšilová.

Rozšíří se metropolitní datová síť

V minulých letech byl zpracován plán 

na vytvoření metropolitní sítě. Propojení 

19 budov města optickým kabelem umožní 

využití nových technologií, přenos dat a s tím 

související fungování platebních terminálů 

nebo bezpečnostních kamer. Protože se Měst-

ská policie bude stěhovat do nových prostor 

v  domě na ulici Dobrovského, bude zejména 

z bezpečnostních důvodů potřeba spojit tuto 

budovu s budovou Staré pošty. „Rada schválila 

realizaci důležité spojky, která umožní i připo-

jení nové budovy Kina a otevře cestu k další-

mu rozšíření metropolitní sítě směrem k ZŠ 

Nádražní,“ uvedl místostarosta města Bořivoj 

Švásta. 

Závady na místních komunikacích budou 

odstraněny

Město každoročně vynakládá nemalé 

prostředky na opravy místních komunika-

cí. Majetkoprávní odbor vytipoval nejvíce 

poškozená místa, která je třeba opravit. Jejich 

seznam radní odsouhlasili a dvě fi rmy začnou 

pracovat na postupném odstraňování závad. 

Na ulicích U Větrolamu, Pionýrská, Ludvíka 

Svobody a Údolní se budou dávat do pořádku 

kanalizační vpusti, U Vodojemu a na Žižkově 

se místně opraví asfalt, a na Herbenově a ulici 

Generála Peřiny se bude řešit propad chodní-

ku a vozovky.

Před Kinem bude venkovní zahrádka

V rámci projektu nového Kina byl zpraco-

ván i návrh na podobu odpočinkové zóny před 

budovou, z důvodu nákladnosti však dosud 

nebyly tyto úpravy realizovány. Na návrh 

současné provozovatelky kavárny v Kině, paní 

Wetterové, radní schválili vytvoření prozatím-

ního posezení na travnaté ploše pod břízou, 

které mohou v letních měsících využívat 

návštěvníci kavárny.

Město odkoupí pozůstalost po profesoru 

Kubáčkovi

Profesor Alois Kubáček byl ve 20. a 

30. letech profesorem státního reálného 

gymnázia v Hustopečích a v roce 1938 se stal 

starostou města. Jeho manželka byla učitel-

kou na místní obecné škole. Po uzavření 

Mnichovské dohody byl nucen jako čelní 

představitel českého nacionalismu opustit 

město, za války se zapojil do protinacistické-

ho odboje. Jeho pozůstalost obsahuje cenné 

materiály, vztahující se k historii Hustopečí. 

S nabídkou prodeje se na Městské muzeum 

obrátili vnuci profesora, zesnulého v roce 1953. 

Rada města chválila odkoupení pozůstalosti 

za cenu 25 tisíc korun.

V příštím roce budou parkovací karty dražší

Rada města schválila cenu parkova-

cích karet na příští rok, celoroční koupíte za 

950 korun a půlroční bude stát 500 korun. 

Změna cen v parkovacích automatech je 

zatím v řešení.

Od roku 2021 pravděpodobně nastane 

v cenách parkování podstatná změna. „Vzhle-

dem k tomu, že vznikají odstavná parkoviš-

tě, město připravuje nastavení cen, které by 

výrazně znevýhodňovalo dlouhodobé parko-

vání v centru města. Chceme tak zajistit volná 

parkovací místa pro lidi, kteří si přijedou něco 

krátkodobě vyřídit na úřady. Sbíráme zkuše-

nosti z jiných měst, abychom pomohli centru 

od přeplněnosti auty, “ vysvětlila starostka 

Hana Potměšilová.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 29. 5. 2019.
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Na místních komunikacích se opravují kanalizační 

vpusti a propady chodníků a vozovek.

V  úterý 11. června radní jednali na své 16. 

schůzi

Cyklostezka v Žižkově ulici bude hotová 

o dva měsíce později

Cyklostezku v Žižkově ulici dokončí staveb-

ní dělníci až v  srpnu. Původní plán počítal 

s jejím  vybudováním do začátku prázdnin.   

„Radní schválili dodatek ke smlouvě s  reali-

zační fi rmou. Ten oddálil fi nální předání 

zhruba o dva měsíce. Za zpoždění nenese 

dodavatel zodpovědnost, ale je způsobené 

zdržením přeložek sítí,“ vysvětlila starostka 

města Hana Potměšilová.

Budování cyklostezek napříč městem 

pokračuje 

Cyklostezka navazující na tu od Staro-

vic vede Žižkovou ulicí, přes Tábory a končí 

u Základní školy Komenského. Druhá etapa 

budování ji protáhne Masarykovým 

náměstím k hlavní silnici (ulice Bratislavská), 

podél které zamíří dvěma směry, k vlakovému 

nádraží a na druhou stranu k ulici Vrchlické-

ho po restauraci U Halmů nebo přes přechod 

u Frauenthalu a Hotelu Amande směrem ke 

sportovní hale. V obou místech cyklista naje-

de na místní komunikaci. Vedení města na 

své schůzi potvrdilo výzvu k  podání nabídky 

na realizaci této veřejné zakázky. „Soutěžíme 

již nyní, protože potřebujeme plynule navázat 

na první etapu a bezpečně dořešit křižovatku 

ulic Tábory a Dvořákova před ZŠ Komenské-

ho. Začátek stavby je v plánu letos na podzim 

a hotovo by mělo být v  příštím roce,“ doplnil 

místostarosta města Bořivoj Švásta. 

Rekonstrukce venkovních schodů ZŠ 

Komenského 

Stavební dělníci v  těchto dnech dokonči-

li modernizaci Základní školy Komenského. 

Díky dvěma výtahům bude škola bezbarié-

rová a získá nově vybavené odborné učeb-
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ny. O prázdninách přijdou na řadu i schody 

k  hlavnímu vchodu. Ty byly po celou dobu 

rekonstrukce uzavřené z důvodu bezpečnosti 

a jsou již v  dezolátním stavu. Radní schválili 

smlouvu o dílo, náklady dosahují přibližně 

200 tisíc korun a hotovo bude do začátku 

nového školního roku.

Projekt na dobíjecí stanici pro 

elektromobily v Husově ulici 

V Hustopečích si řidiči výhledově dobijí 

auta na elektrický pohon. Na aktuální schůzi 

radní zadali zpracování projektu, který vyjde 

na necelých 20 tisíc korun. Místo pro dobíjecí 

stanici bude v Husově ulici.

Udržujme si kontejnerová místa

Radní diskutovali o množství a stavu 

kontejnerových míst. V Hustopečích se jich 

nachází více než 40. To je na šestitisícové 

město nadstandardní počet, a i tak se odpad 

hromadí kolem kontejnerů. „I přes pravidelný 

úklid je stav sběrných míst občas katastro-

fální. Chceme poprosit občany, aby se snažili 

zmenšit objem vyprodukovaného odpadu 

tím, že budou mačkat plastové lahve nebo 

rozkládat papírové krabice, a větší věci aby 

vozili do sběrného dvora,“ doplnila Potměši-

lová. 

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 12. 6. 2019.
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Schody u ZŠ Komenského během prázdnin projdou 

rekonstrukcí.

Z jednání zastupitelstva
V zasedací místnosti radnice se ve čtvrtek 

20. června sešli ke svému pátému jednání 

zastupitelé. Pět se jich z jednání omluvilo. 

Sdělení starostky 

· Kolaudace

Jednání zahájila a řídila starostka města 

Hana Potměšilová. V úvodu informovala 

o  kolaudaci  dvou důležitých staveb, nové 

budovy  Pavučiny CVČ  a rekonstrukce  ZŠ 

Komenského. Zmínila také dokončení třetí 

etapy rekonstrukce sociálního zařízení na 

Formance.

· Městská policie

Starostka dále zastupitele informovala 

o tom, že v současné době město zaměstnává 

tři  městské strážníky. „Do budoucna by mělo 

být strážníků celkem pět, proto je vypsáno 

výběrové řízení pro nové zájemce o místo,” 

uvedla Potměšilová. Městská policie získala 

nový vůz s pohonem na všechna čtyři kola, aby 

se snadno dostala i do hůře přístupných míst.

· Krajská nemocnice v Hustopečích

Potměšilová také hovořila o personálních 

změnách v hustopečské nemocnici. Ve vedení 

nemocnice končí dvě důležité osoby, ekono-

micko-technický náměstek Jan Nesnídal 

a ředitel nemocnice Karel Doležal.

· Sídliště Vyhlídka

Zastupitelé se z úst starostky dozvěděli 

i o jednání se zástupci obyvatel sídliště Vyhlíd-

ka, které trápí nedořešené komunikace, veřej-

ná prostranství a doprava.

· Partnerství s Milevskem

Hana Potměšilová také navrhla, aby se 

zastupitelstvo na podzimním jednání zabýva-

lo návrhem memoranda o budoucí spolupráci 

s jihočeským  Milevskem. Bude v něm zako-

tvena vzájemná participace na významných 

kulturních akcích obou měst, hustopečských 

Burčákových slavnostech a Milevských maška-

rách. Memorandum stanoví rovněž možnosti 

spolupráce spolků a zájmových organizací.

· Dům po paní Nohelové

O měšťanský dům na náměstí po význam-

né osobnosti Hustopečí, paní Věře Nohelo-

vé, usiluje město už pět let. Členové komise 

rady města pro územní rozvoj dům navštívili 

a jednomyslně se shodli na tom, že by bylo 

vhodné tuto historickou památku města 

zachovat. Zastupitelstvo hlasy 13 zastupitelů 

pověřilo vedení města jednat o koupi domu za 

částku do 8,5 milionu korun. Tři zastupitelé se 

zdrželi hlasování. O případné koupi vybavení 

domu se bude jednat zvlášť.

Změny zřizovacích listin organizačních 

složek města

Z důvodu přestěhování organizační složky 

Marketing a kultura včetně Turistického infor-

mačního centra do nové budovy kina bude 

Stálou vinařskou expozici v Domě U Synků 

spravovat Městské muzeum a galerie. Tato 

změna byla zakotvena ve zřizovacích listinách 

obou organizačních složek.

Jednání o pozemcích 

Řada hlavních bodů programu byla věno-

vána jednání o žádostech o odkup pozem-

ků. Zastupitelstvo dále schválilo smlouvu, 

která mu umožní získat do vlastnictví zhruba 

70 m2  pozemků pod budoucím kruhovým 

objezdem ve směru na Starovice.

3. a 4. rozpočtové opatření

Zastupitelstvo vzalo na vědomí Radou 

města schválené 3. rozpočtové opatření roku 

2019. Změny se týkají především akcí, spoje-

ných s dotacemi, např. v sociální oblasti nebo 

voleb do Evropského parlamentu. 

Zastupitelé schválili 4. rozpočtové opat-

ření, které předtím projednala Rada města. 

Mezi nejvýznamnější změny patří schválení 

investičního výdaje ve výši 12,5 milionu korun, 

určeného na vybudování další etapy cyklo-

stezky. Tato akce je podpořena dotací ve výši 

7,5 milionu korun, město ze svého rozpočtu 

zaplatí zbývajících 5 milionů.

Diskuse občanů

V diskusi města od občanů zazněl napří-

klad návrh na zlepšení turistického značení, 

zejména cesty do mandloňových sadů, nebo 

opravení zdi na Husově ulici. Některé příspěv-

ky se týkaly problému parkování. Přítomní si 

vyslechli i stížnost na nedořešené a neodstra-

něné vady na soukromé nemovitosti souvise-

jící se zakládáním stavby CVČ Pavučina.

V závěru jednání Richard Homola ozná-

mil, že v září podá ofi ciální vzdání se mandátu 

zastupitele. Funkci podle vlastního vyjádření 

opouští i proto, že začátkem roku vystoupil 

z politického hnutí, za které byl zvolen.

Další jednání zastupitelstva je plánováno 

na 12. září 2019.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 21. 6. 2019.
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Zastupitelstvo pověřilo vedení města jednat o koupi měšťanského domu po paní Nohelové.
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Školní rok skončil a děti na prázdniny opus-

tily budovy škol a školek, což zřizovatelé využí-

vají k opravám a rekonstrukcím. Pracuje se 

i na Základní škole Nádražní. Před dvěma lety 

instalovali na okna vedoucí do ulice Nádraž-

ní žaluzie, což výrazně snížilo přehřívání tříd. 

„Účinnost opatření jsme poznali hned druhý 

den po montáži, nyní bychom rádi žaluzie-

mi opatřili i okna ve dvorním traktu,“ uvedl 

zástupce ředitelky školy Václav Schejbal.

Slunce začíná do oken ve dvoře svítit kolem 

poledne a v horkých dnech potom teploty ve 

třídách přesahují 30°C, žaluzie průnik tepla 

výrazně sníží. Zakázku za bezmála jeden mili-

on osm set tisíc korun získala brněnská fi rma 

KEMOstav, s. r. o. Opravuje se i dvorní fasáda, 

kromě odstranění drobných nedostatků tím 

dojde i k barevnému scelení s fasádou uliční. 

Firma nastoupila v úterý 25. června a stavební 

ruch na Nádražní by měl ustat do 15. srpna.

Na Mateřské škole Pastelka se bude praco-

vat až do 15. září. Opravuje se hospodářská část 

stavby. V minulých letech byla během prázd-

nin postupně totálně zrekonstruována dvě 

křídla budovy s třídami pro děti. „Kromě zasta-

ralých rozvodů elektřiny a vody hlavní problém 

spočívá ve špatném stavu kanalizace. Poslední 

část budovy bude tedy opět vybourána až na 

obvodové zdivo. Následně budou v původním 

rozvržení postaveny příčky,“ popsala opravy 

ředitelka školy Blanka Nešporová. 

Obnova včetně nových rozvodů vody, elek-

třiny, vzduchotechniky, nového topení, obkla-

dů i dlažeb si vyžádá necelých 6 milionů 

100 tisíc korun. Firma STAL – PE, s. r. o., z Podolí 

tu začala  pracovat hned 1. července. „Jsme moc 

rádi, že nám vyšla vstříc paní ředitelka z Mateř-

ské školy U Rybiček a od 1. do 19. července 

budeme moci fungovat v jejich prostorách,“ 

přiblížila prázdninový režim Nešporová. 

Rekonstrukce má být hotová 15. září, ale 

už od 1.9. by měly být minimálně dvě třídy 

v provozu. Jedna třída by případně mohla 

využívat prostory M-klubu. „Přesto chci apelo-

vat na rodiče, pokud si ještě v září mohou pone-

chat děti doma, aby tak učinili. Obáváme se 

komplikací se stavbou. V roce 2014 bylo mokré 

léto a neschly nám betony,  tím pádem nebylo 

možné pokládat dlažbu a podlahové krytiny, 

což protáhlo celý proces oprav. Doufáme, že 

tentokrát to bude lepší,“ řekla Nešporová.

Dokončením opravy hospodářské budo-

vy bude ve fi nále také třífázová rekonstrukce 

stavby a s ní i provizorní fungování školky 

v náhradních prostorách, které je pro všechny 

zúčastněné velmi náročné. Vidina blízkého 

cíle jim může být povzbuzením. 

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 5. 6. 2019.

Územní systém ekologické stability je 

jedním z nástrojů péče o přírodu, bývá nazý-

ván zelenou páteří krajiny. „Můžeme si ho 

představit jako nepřerušenou síť přes celé 

území naší republiky. Skládá se z biocenter, 

to jsou plošné prvky, které jsou pospojované 

biokoridory,“ vysvětlil Petr Berka z Odboru 

životního prostředí.

Vytváření souboru ekosystémů je zakotve-

no v zákoně a podílí se na něm stát, vlastníci 

pozemků i obce. Město Hustopeče v minulých 

letech vybudovalo lokální biokoridor v loka-

litách Čtvrtě, Díly a Kamenec, na který loni 

v srpnu navázala další etapa. Samotnou reali-

zaci předcházela dlouhá teoretická příprava. 

„V první řadě musí odborníci určit pozemky, 

ty se pak vymezí při pozemkových úpravách, 

dostane je do vlastnictví většinou město nebo 

příslušná obec. Poté je třeba zpracovat projekt 

výsadeb a zatravnění,“ přiblížil Berka.

Koncem května byly dokončeny práce 

v lokalitě Terasy a Kouty, kde budou mít přírod-

ní plochy výraznou protierozní roli, dojde ke 

stabilizaci svažitých pozemků a zabrání se tím 

splachům půdy do nižších poloh. Biokorido-

ry Křížový kopec a Nad Úvozem budou účinně 

bránit erozi větrné. Pás zeleně v lokalitě Kabe-

ly  bude současně plnit funkci izolační, jelikož 

v budoucnu odcloní pohled na zemědělsko-

-průmyslový areál.

Vymezené pozemky byly zatravněny 

a osázeny dřevinami. Výsadby jsou přizpůso-

beny konkrétnímu stanovišti, sázely se jasany, 

habry, lípy, javory, a také třešně a oskeruše.

Než stromy vzrostou, budou chráněny 

oplocením a prvních pár let o ně bude pečovat 

fi rma, která realizovala i výsadbu. Také tento 

následný dohled bude hrazen z dotačních 

prostředků Evropské unie a částečně ze státní-

ho rozpočtu, stejně jako celý projekt. „Žádost 

o dotaci byla podána do výzvy, kterou vyhlásil 

Operační program Životní prostředí, akce byla 

rozdělena na dva projekty z důvodu rozdílné-

ho fi nancování jednotlivých aktivit. Dotace na 

zakládání biokoridorů je fondem poskytová-

na ve výši 100 procent a dotace na zakládání 

interakčních prvků je osmdesátiprocentní,“ 

vysvětlila Pavla Novotná z Majetkoprávního 

odboru. Náklady na realizaci prvního projektu 

v lokalitách Křížový kopec, Terasy a Kabely ve 

výši necelých 5 milionů 300 tisíc korun téměř 

zcela pokryje dotace. Na druhý projekt v loka-

litách Nad Úvozem a Kouty město obdrželo 

dotační podporou ve výši 2 miliony 330 tisíc 

korun, zhruba půl milionu doplatí ze svého 

rozpočtu. Začátkem května tohoto roku dalo 

vedení  města zelenou další etapě budování 

územního systému ekologické stability ve 

směru na Starovice.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 13. 6. 2019.

Než vysazené stromy a keře vzrostou, bude je před 

okusem zvěří zhruba tři roky chránit oplocení.

Pokračuje budování sítě biokoridorů v okolí Hustopečí

Děti vystřídají stavební dělníci
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Instalování žaluzií na oknech ve dvorní fasádě ZŠ 

Nádražní výrazně sníží přehřívání tříd v letních 

měsících. 

Od 1. července 2019 nabývají účinnosti 

obecně závazné vyhlášky města Hustopeče 

č. 4 o místním poplatku   za lázeňský 

a rekreační pobyt a č.5 o místním poplatku 

z  ubytovací kapacity. Týkají se poskytova-

telů ubytování v  Hustopečích i všech, kteří 

do našeho města přijíždějí na dovolenou, 

rekreaci apod. Kompletní znění obou vyhlá-

šek najdete na webových stánkách města 

www.hustopece.cz v  kolonce Městský úřad, 

pod záložkou Důležité odkazy.

Od začátku prázdnin platí nové vyhlášky o místních poplatcích
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Ivě Záděrové z Hustopečí je 36 let a koně 

miluje od dětství. Trávila u nich každou volnou 

chvilku a stali se pevnou součástí jejího živo-

ta. Trénink 7. března loňského roku nebyl 

ničím výjimečný, a dokonce ani pád z koně, 

který si jen trochu víc povyskočil, nevypadal 

dramaticky. Ivě se však stal osudným.  Spadla 

tak nešťastně, že si i přes ochranné pomůcky 

zlomila druhý krční obratel. Verdikt lékařů 

zněl krutě: kontuze míchy, nehybnost od krku 

dolů, dýchání pomocí ventilátoru a poškození 

zraku. Nejen Ivě, ale také celé blízké rodině se 

život v jediném okamžiku obrátil o sto osmde-

sát stupňů.

Trvalo dlouhé měsíce, než Iva začala dýchat 

bez ventilátoru.  Celá léčba je během na dlou-

hou trať. Jednoduché nebylo ani hledání zaří-

zení, kde by se o pacientku postarali a poskytli 

jí efektivní péči. To se rodině povedlo objevit 

ve slovenských Piešťanech. Iva má zde  za 

sebou první čtrnáctidenní pobyt. Do končetin 

se jí vrátil cit a dobře spolupracuje. Intenzivní 

dvoutýdenní rehabilitaci jí odborníci doporu-

čují čtyřikrát ročně, péči si ovšem musí hradit 

nemocný sám. Denní sazba se blíží částce 

400 EUR a potřebné jsou i další terapeutické 

pomůcky a doplňky, které nehradí pojišťovna.

I přes obrovskou snahu členů nejbližší rodi-

ny není v jejich silách všechny tyto náklady 

pokrýt. Po dohodě s vedením města Husto-

peče byl na podporu  léčby Ivy  zřízen u České 

spořitelny  transparentní účet, který je aktivní 

od 30. května. Přispívají příbuzní, kamarádi, 

kolegové, ale i úplně cizí lidé. Platby na účet 

jsou přehledné, bezpečné a dostupné každé-

mu, kdo se na ně chce podívat.  Těm, kteří se 

rozhodnou jakkoliv pomoct, patří velké podě-

kování!

Číslo účtu: 5609266389/0800

-hrad-

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

Zapojili jsme se do soutěže úřadů s rozšíře-

nou působností ve sběru baterií Baterkománie 

v Jihomoravském kraji 2019. „Cílem soutěže je 

motivace úředníků, ale hlavně veřejnosti, ke 

sběru baterií. Většina baterií totiž stále končí 

v koších s komunálním odpadem, i když jsou 

nebezpečné pro životní prostředí. Když je ale 

vytřídíte, lze využít získané druhotné suroviny, 

zejména kovy (ocel, zinek, mangan, nikl, měď, 

olovo, kadmium, kobalt a stříbro). Pro nás je 

další velkou motivací možnost zajistit fi nanč-

ní podporu šestiletému Garikovi Válkovi, který 

trpí od narození dětskou mozkovou obrnou“, 

vysvětlil Ondřej Němeček z Odboru životního 

prostředí MěÚ Hustopeče. „Za první místo je 

možné od organizátora soutěže, společnosti 

Ecobat, získat až 50.000 Kč, fi nanční odměnu 

získá ještě druhý a třetí v pořadí. V našem přípa-

dě by peníze putovaly Garikovi, a to konkrétně 

na rehabilitaci ve speciálním obleku, kterou 

zdravotní pojišťovna hradí omezeně,“ doplnil 

Pavel Furch ze Sociálního odboru.

Sběr baterií potrvá až do konce 

října.  V Jihomoravském kraji se do soutě-

že zapojilo 18 měst. Pomozte nám zvítězit 

a podpořit malého Garika. Spolupracující 

sběrná místa najdete nejen na obou budovách 

radnice  v  Hustopečích. Protože první výzva 

vyvolala širokou odezvu u veřejnosti, baterie 

můžete nyní odevzdávat také v MŠ Na Sídlišti, 

v Kině, Gymnáziu TGM, ZŠ Komenského i ZŠ 

Nádražní.

Sbíráme jakékoliv použité přenosné bate-

rie (tužkové, mikrotužkové, „buřty“ apod.) 

a spotřebitelské akumulátory (z notebooků, 

mobilů apod.). Děkujeme Vám za pomoc!

Protože je Garik z Velkých Pavlovic, velmi 

intenzivně se do akce zapojily organizace ve 

Velkých Pavlovicích (radnice, Ekocentrum 

Trkmanka, sběrný dvůr, ZŠ a gymnázium).

Více informací o malém bojovníkovi 

s nemocí získáte ve FB skupině Jedna dvě, 
Garik.

-kam-

Budova hotelu Formanka patří městu. Před 

více než rokem Rada města rozhodla, že je v ní 

potřeba kompletně zrekonstruovat koupelny 

a záchody. „ Opravovaly se proto, že se množi-

ly poruchy a havárky na sociálních zařízeních. 

Zvažovali jsme, jestli nebude ekonomičtější 

zrekonstruovat je kompletně,“ objasnil rozhod-

nutí místostarosta Bořivoj Švásta.

Podstatným důvodem byla i opotřebova-

nost a zastaralost zařízení, která byla hlubo-

ko pod standardem v současnosti nabízených 

služeb. „Na rezervačních serverech nabízejí-

cích ubytování se často objevovala negativ-

ní hodnocení a stížnosti na sociálky,“ uvedla 

provozovatelka hotelu Jitka Fialová.  

Stavební práce byly naplánovány na obdo-

bí, kdy je v  našem městě méně hostů. Aby se 

nemusel hotel kompletně uzavírat, byla záro-

veň investice rozdělena do dvou fází. V listopa-

du a prosinci se opravovala levá strana pokojů 

a potom v únoru a březnu pravá strana.

Vodoinstalace na Formance vede přes 

objekt společných koupelen a záchodků, které 

slouží pro turisty ubytované v chatkách, kara-

vanech nebo stanech. Protože se tu objevily 

problémy se zatékáním do přilehlých pokojů 

v  hotelové části, byla tato sociální zařízení ve 

třetí etapě opravena také. Práce byly dokonče-

ny v květnu letošního roku. Celou rekonstrukci 

hradilo město ze svého rozpočtu. „První dvě 

etapy byly vysoutěženy za přibližně tři a půl 

milionu korun, třetí etapa, venkovní sociální 

zařízení, přibližně za milion a půl,“ uvedl Švás-

ta.

Náročné zimní a jarní období, kdy byl 

provoz hotelu omezen z důvodu oprav, skonči-

lo a nyní už nová sociální zařízení slouží všem 

hostům Formanky k jejich plné spokojenosti. 

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 27. 6. 2019.

Baterková mánie ovládla Hustopeče, přidejte se taky!

Rekonstrukce sociálních zařízení na Formance byla dokončena
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Transparentní účet zřízený městem pomáhá

Iva koně miluje a trávila u nich každou volnou 

chvilku.
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Diakonie BETLÉM bude od září v Hustope-

čích poskytovat novou sociální službu. Mladým 

a dospělým lidem se zdravotním postižením 

ve věku 16 – 64 let nabídne BETLÉM spoustu 

zajímavých aktivit a činností formou  sociálně 

terapeutické dílny v CVČ Pavučina v Hustope-

čích: 

∙ Pracovní terapie – výroba svíček, mýdel 

a keramiky

∙ Aktivizace a relaxace – jak se naučit 

soustředit a uvolnit, jak pracovat s emocemi 

a zvládat stres

∙ Péče o vlastní osobu a domácnost – úklid, 

nakupování, příprava jídla, vycházky

∙ Pomoc při zvládání běžných životních situ-

ací – cestování veřejnou dopravou, hospoda-

ření s fi nancemi, společenské chování

∙ Poradenství a rozvoj sociálních doved-

ností – podpora v jednání s úřady, verbální 

a písemná komunikace, obsluha telefonu 

a PC, využívání internetu

Nabízíme smysluplné a aktivní trávení 

volného času, získávání nových dovedností, 

zkušeností a příležitost potkávat se s  novými 

lidmi. 

Provozní doba: po – pá 8 – 16 hod

Služba bude poskytována zdarma na zákla-

dě uzavřené smlouvy.

V případě zájmu se obraťte na vedoucí

Mgr. Zlatu Čajanovou

cajanova@betlem.org, tel.: 739 221 390

www.betlem.org 

Těšíme se na vás!

Od září bude na Pavučině fungovat sociálně terapeutická dílna

V  říjnu letošního roku oslavíme 100 let 

existence gymnázia v Hustopečích, což jej řadí 

– po Mikulovu a Břeclavi – na třetí stupeň 

nejstarších institucí tohoto typu na Břeclavsku. 

Zvláštností hustopečských poměrů bylo, že se 

jednalo o gymnázium české, které bylo situo-

váno do města většinově německého.        

Ještě na přelomu 19. a 20. století existova-

ly v  Hustopečích dvě německé obecné školy: 

čtyřtřídní chlapecká a pětitřídní dívčí, která 

byla spojena s  měšťanskou školou. Střední 

školství bylo zastoupeno čtyřletou německou 

zemskou reálkou a v Hustopečích fungovala 

i živnostenská škola pokračovací – samozřej-

mě rovněž německá. V téže době žilo v Husto-

pečích 3  604 obyvatel, z  toho 3  223 Němců, 

354 Čechů a 266 Židů.

V  této pro Čechy krajně nevýhodné pozi-

ci se do čela emancipačních snah postavil 

odvážný evangelický farář Vlastimil Svatopluk 

Juren, který do hustopečské farnosti nastoupil 

v roce 1905. I když se k evangelíkům hlásilo jen 

109 osob (3% obyvatelstva), lišila se tato deno-

minace od ostatních především tím, že její 

drtivou většinu představovali příslušníci české 

národnosti.

Myšlenka založit českou školu v  nepřízni-

vých hustopečských poměrech vyvstala u fará-

ře Jurena z potřeby zajistit svým dětem české 

vzdělání. Ve svých Pamětech Juren uvádí: 

„Evangelický sbor mně uložil, abych vyučoval žáky 

týdně dvě hodiny češtině, ale to bylo proti ovzduší, 

v  němž děti žily, jen malým vydechnutím. Pozo-

roval jsem, že neučiním-li něco rozhodného, budu 

nucen kázati také i německy, nebo dokonce pouze 

německy. Učil-li jsem např. náboženství česky, 

děti klopily hlavy, jakmile jsem ale přidal několik 

německých poznámek pro děti německého původu, 

měly české děti hlavy vzhůru. Vždyť germanizace 

vnikala i do mé vlastní rodiny. Mé děti začaly mezi 

sebou mluviti německy.“ 

I přes své značné profesní vytížení se Juren 

stal čelným představitelem místního odboru 

Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, na 

jehož ustavující valné hromadě v červenci 

1908 podal návrh na zřízení české obecné školy. 

Důležité bylo, že Juren pro svůj návrh získal 

podporu okolních českých obci: „Vycítil jsem, že 

se svou myšlenkou neproniknu, nezískám-li pro ni 

venkov. A získati pracovníky na venkově bylo lehké, 

poněvadž se nemuseli báti německého násilí tak, 

jako my Češi v  Hustopečích.“  Aby zvýšil zájem 

českého venkova o jazykovou a kulturní situaci 

Evangelický kostel a fara v Hustopečích byly svědky 
nevybíravých útoků na faráře Jurena, které si 
vyžádaly ostrahu budovy šesti četníky, kteří ji hlídali 
v nočních hodinách. Čtyři zůstávali před farou a dva 
drželi stráž za farními dveřmi.

100 let gymnázia v Hustopečích (1/3)

Den sociálních služeb představil patnáct organizací
Všichni návštěvníci Dne sociálních služeb 

už vědí, na jakou organizaci se v případě nouze 

obrátit. Vybírat mohli z široké škály patnácti 

poskytovatelů, při čemž se každá zaměřovala 

na něco jiného: pomoc seniorům, dětem, těles-

ně i mentálně postiženým, obětem domácího 

násilí nebo drogově závislým.

S některými organizacemi město Hustope-

če dlouhodobě spolupracuje a jejich neúčast 

na Dni sociálních služeb už je téměř nemys-

litelná. Svou činnost však přichází představit 

i organizace nové. Některé pozval Sociální 

odbor, jiné se přihlásily samy.. „Řekla bych, že 

letošní počet zúčastněných organizací se tolik 

neliší od let minulých, někdo přibyl, jiný se 

zase z časových důvodů zúčastnit nemohl, 

takže se dá říct, že jsou tu stálé, ale i nové orga-

nizace. Myslím si ale, že počet poskytovatelů se 

stále zvyšuje, což je pro nás pozitivní,“ pochva-

lovala si sociální pracovnice Antonie Koblihová.

Zajímavý byl také doprovodný program, 

o který se mimo jiné postarala cimbálová 

muzika Lusk. Už potřetí byla uspořádána 

výtvarná soutěž, tentokrát s názvem „Přes 

překážky k vítězství aneb život s handicapem“, 

které se zúčastnilo několik šikovných žáků, 

každý pojal stejné téma trochu jinak. Na Dni 

sociálních služeb pak proběhlo slavnostní 

vyhlášení vítězů a předání věcných odměn.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet, jaké to je, 

dostávat se do schodů pomocí schodolezu 

nebo nasadit brýle simulující způsob zrako-

vého vnímání po užití drogy. „Ty brýle navodí 

trošku nepříjemný pocit, mají to vlastně být 

takové varovné brýle, které jsou zaměřeny na 

drogovou problematiku,“ upřesnila Koblihová.

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 15. 6. 2019.

Na dni sociálních služeb se představilo patnáct 

poskytovatelů.

Fo
to

: T
er

ez
a 

Sl
ám

ov
á



STR 7HUSTOPEČSKÉ LISTY   7, 8 | 19

v německých Hustopečích, začal Juren souběž-

ně usilovat i o zřízení českého gymnázia: „Od 

Brna až po Hodonín není žádné české školy. Němci 

mají nižší reálku v Hustopečích, vyšší gymnázium 

v Břeclavě a v Mikulově a jedno sto tisíc Čechů je zde 

bez střední školy. Podaří-li se nám založiti českou 

střední školu, pak jsou Hustopeče pro německou 

oblast ztraceny, a Čechům je otevřena cesta do jižní 

Moravy.“

Nakonec byl přijat názor odborného učite-

le Dr. Emanuela Havelky z  Klobouk, aby se 

v  Hustopečích nejprve založila škola obecná, 

a pak teprve střední. 

Po zdolání mnoha překážek došlo dne 

17. září 1909 k otevření školy s počtem 38 žáků, 

ale ihned poté následovaly nacionální štvani-

ce, jaké město dosud nepoznalo. Byla vytlou-

kána okna českých institucí: Rolnické záložny, 

Národního domu i soukromých domů a bytů. 

Situace v  Hustopečích se postupně vyostřila 

tak, že mnozí čeští činovníci vycházeli z domu 

jen s  revolverem. Nejvíce napadán byl samo-

zřejmě Juren, který kromě zbraně chodil po 

městě v  doprovodu svého novofundlandské-

ho psa. Juren byl vystaven nejen fyzickým 

útokům, veřejným dehonestacím, ale i křivým 

obviněním u soudu. 

V  řadě českých obcí Hustopečska, např. 

v Kloboukách, ve Velkých Pavlovicích, v Rakvi-

cích a jinde, se konala protestní shromáž-

dění proti řádění Němců v  Hustopečích. 

Některé obecní výbory podaly protestní rezo-

luce okresnímu hejtmanovi. Záležitosti se 

ujalo moravské místodržitelství a do města 

bylo povoláno 30 četníků. Došlo i k  soudním 

vyšetřováním a k  odsouzení několika Němců. 

České obyvatelstvo v  Hustopečích mimořád-

ný nápor německého nacionalismu vydrželo 

a počet dětí hlásících se do české školy stále 

vzrůstal a koncem první světové války jich bylo 

již 169. A Juren si po zásluze odechl: „Ve váleč-

né době mnoho mne chránila okolnost, že jsem 

dobrovolně jako polní kurát navštěvoval nemocné 

vojíny v hodonínské nemocnici. Že budu viset, bylo 

mi velmi často slibováno. Jen až Rakousko vyhraje, 

pak že budu první na provaze…“

(pokračování v příštím čísle)

Soňa Nezhodová

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

Usnesení z 15. schůze Rady města Hustopeče 

(28.05.2019)

Usnesení RM č. 2/15/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení kupní smlouvy s manžely …, bytem 

…, 693 01 Hustopeče na prodej pozemků parc. 

č. KN 1370/5 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 17 m2 a parc. č. 1370/4 vedeného 

jako ostatní plocha o výměře 35 m2 vše 

v katastrálním území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče za částku 50.960 Kč a pověření 

pro starostku podpisem smlouvy. Text 

smlouvy je součástí zápisu.

Usnesení RM (úkol) č. 3/15/19: RM ukládá vyzvat 

majitele nemovitostí nacházejících se na 

pozemcích p. č. 256/2 a 283/2 v k. ú. Hustopeče 

u Brna na ulici Herbenova k  dořešení 

vlastnických vztahů k pozemkům pod jejich 

nemovitostmi. 

Usnesení RM č. 4/15/19: RM schválila smlouvu 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na pozemcích p. č. 1833/2, 1682, 

1761/2, 1221/1, 1226/1 v k. ú. Hustopeče 

u Brna za částku 11.500 Kč bez DPH s E.ON 

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

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 

28085400.

Usnesení RM č. 5/15/19: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene 

se společností E.ON Distribuce a.s., 

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

IČ: 28085400 na stavbu "Hustopeče, Na 

Úvoze, k.NN - č. stavby 1040010834", která 

byla realizována na pozemku města parc.č. 

109/1 a 105/13, k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 6/15/19: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce 

„Hustopeče – parkoviště, komunikace 

a přeložka studny“ od Dopravní stavby Brno, 

s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno, IČ: 45474281.

Usnesení RM č. 7/15/19: RM schválila umístění 

na dalších místech nabídky na VZ malého 

rozsahu na stavební práce „Hustopeče – 

parkoviště, komunikace a přeložka studny“:

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

690 64 Břeclav, IČ: 42324149, nabídková cena 

4 602 727,71 Kč bez DPH

3) EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast 

Morava, závod Morava Jih, Vídeňská 104, 

619 00 Brno, IČ: 4274924, nabídková cena 

4 851 274,71 Kč bez DPH

4) STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, 

Tovární 3, 620 00 Brno, IČ: 60838744, 

nabídková cena 4 919 956,32 Kč bez DPH

5) KERAMO D-Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 

768 21 Kvasice, IČ: 27716104, nabídková cena 

4 968 557,-Kč bez DPH

6) CREATIVE BUILDINGS, s.r.o., Ctiradova 187/ 25, 

643 00 Brno, IČ: 29301793, nabídková cena 

5 046 204,84 Kč bez DPH

7) Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 

690 02 Břeclav, IČ: 26264081, nabídková cena 

5 056 879,11 Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 8/15/19: RM schválila smlouvu 

o dílo na veřejnou zakázku: "Hustopeče – 

parkoviště, komunikace a přeložka studny" 

s Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 

2617/150, 628 00 Brno, IČ: 45474281 za částku 

4 350 711,53 Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 9/15/19: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na dodávky s názvem: 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 

výukové pomůcky (dílenské vybavení)“, 

a to obchodní společnost S.O.K. Group spol. 

s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno, IČ: 

26966221

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

umístění nabídek na dalších místech pro 

veřejnou zakázku s názvem: „Vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče - výukové pomůcky 

(dílenské vybavení)“:

2. místo - Diametral obchodní společnost s.r.o., 

Václava Špačka 1759, 193 00 Praha 9

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

kupní smlouvy pro veřejnou zakázku 

s názvem: „Vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče - výukové pomůcky (dílenské 

vybavení)“ s obchodní společností S.O.K. 

Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 

628 00 Brno, IČ: 26966221 za částku 676 184 Kč 

bez DPH.

Usnesení RM č. 12/15/19: RM schválila 

výzvu k podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby 

„Zpracování projektové dokumentace 

a organizace veřejné zakázky na poskytování 

energetických služeb metodou EPC v budově 

a přilehlém areálu bazénu Hustopeče“

Usnesení RM č. 13/15/19: RM schválila 

členy hodnotící komise na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby: 

„Zpracování projektové dokumentace 

a organizace veřejné zakázky na poskytování 

energetických služeb metodou EPC v budově 

a přilehlém areálu bazénu Hustopeče“: …, …, 

…

Vlastimil Svatopluk Juren 
(1864 Přibyslav–1951 Praha), zakladatel české 
obecné školy a gymnázia v Hustopečích. Jako 
evangelický kněz sloužil v Hustopečích v letech 
1905–1922.
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náhradníci: …, …, …

Usnesení RM č. 14/15/19: RM schválila 

oslovení těchto dodavatelů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby: 

„Zpracování projektové dokumentace 

a organizace veřejné zakázky na poskytování 

energetických služeb metodou EPC v budově 

a přilehlém areálu bazénu Hustopeče“:

1) PORSENNA o.p.s., Bystřická 522/2, 140 00, 

Praha 4, IČ: 27172392

2) SEVEn Energy, s.r.o., Americká 17, 120 56 Praha 

2, IČ: 27876829

3) C.E.I.S., Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český 

Těšín, IČ: 25843931

Usnesení RM č. 15/15/19: RM schválila zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava 

venkovního areálu u CVČ Pavučina“ 

a dokumentaci k této veřejné zakázce. 

Dokumentace je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 16/15/19: RM schválila oslovení 

uchazečů s výzvou na podání nabídky na 

veřejnou zakázku „Úprava venkovního 

areálu u CVČ Pavučina“:

1) Roman Dvořáček se sídlem Fryčajova 544/131, 

614 00 Brno, IČ 75642379

2) Tomáš Svoboda se sídlem Nerudova 20, 

589 01 Třešť, IČ 75246724 

3) PFM-Greenvia s.r.o. se sídlem Purkyňova 71/99, 

612 00 Brno – Královo Pole, IČ 04344103 

4) STROMMY COMPANY s r.o., Andělská Hora 

143, 793 31 Andělská Hora, IČ 01919652

5) Ing. Stanislav Schwarz se sídlem Horníkova 14, 

62800 Brno, IČ 76272940

Usnesení RM č. 17/15/19: RM schválila složení 

komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

na veřejnou zakázku „Úprava venkovního 

areálu u CVČ Pavučina“:

Členové komise: …, …, …

Náhradníci: …, …, …

Usnesení RM č. 18/15/19: RM schválila výběr 

dodavatele pro veřejnou zakázku na 

dodávku „Poptávka vybavení CVČ Pavučina“ 

fi rmu Martin Klimeš – LAMINO Stolařské 

potřeby, Šafaříkova 1055/21, Hustopeče 

693 01, IČ: 644 56 277. S cenovou nabídkou 

841.676 Kč vč DPH.

Usnesení RM č. 19/15/19: RM schválila pořadí 

uchazečů na dalších místech pro veřejnou 

zakázku na dodávku „Poptávka vybavení 

CVČ Pavučina“:

2) Michal Lounek – Stolařství, Starovice 1083/1, 

693 01 Starovice, IČ: 68609833 s cenou 

948.047 Kč vč. DPH

3) Forsan Ateliér, s.r.o., Vinařská 970/2, 

693 01 Hustopeče, IČ: 02658755 s  nabídkou 

987.765 Kč vč. DPH.

Usnesení RM č. 20/15/19: RM schválila 

uzavření objednávky na dodávku 

„Poptávka vybavení CVČ Pavučina“ 

s fi rmou Martin Klimeš – LAMINO Stolařské 

potřeby, Šafaříkova 1055/21, Hustopeče 

693 01, IČ: 64456277 za cenu 841.676 Kč vč. 

DPH, s termínem dokončení do 31.8.2019.

Usnesení RM č. 21/15/19: RM schválila z  pozice 

zřizovatele Centra volného času Hustopeče 

p.o. převod fi nančních prostředků ve 

výši 500.000 Kč z  rezervního fondu do 

provozního fondu i investičního fondu p.o. za 

účelem pořízení nábytku na dovybavení CVČ 

Pavučina.

Usnesení RM č. 22/15/19: RM schválila realizaci 

rozvodů a další infrastruktury pro zajištění 

funkčnosti internetu v objektu CVČ Pavučina 

jako součást realizace stavby CVČ Pavučina. 

Náklady budou na vrub stavby CVČ 

z rozpočtu města. 

Usnesení RM č. 23/15/19: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„ZŠ Nádražní Hustopeče – oprava dvorní 

fasády a instalace venkovních žaluzií“ 

uchazeče KEMOstav s.r.o., se sídlem Lidická 

700/19, 602 00 Brno, IČ 06041167.

Usnesení RM č. 24/15/19: RM schválila pořadí 

nabídek uchazečů na dalších místech na 

veřejnou zakázku „ZŠ Nádražní Hustopeče – 

oprava dvorní fasády a instalace venkovních 

žaluzií“:

2) UCHYTIL s.r.o. se sídlem K Terminálu 507/7, 

619 00 Brno, IČ 6073478 

3) STAVBY VANTO, s.r.o. se sídlem Panská 25, 

686 04 Viničné Šumice, IČ 26921677

4) Stavika s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 

690 02 Břeclav, IČ 49432991

5) STAVIMAL s.r.o. se sídlem Viničné Šumice 63, 

664 06 Viničné Šumice, IČ 26921677

6) STAL – PE stavební s.r.o. se sídlem Podolí 362, 

664 03 Podolí, IČ 05154006

Usnesení RM č. 25/15/19: RM schválila smlouvu 

o dílo na stavbu „ZŠ Nádražní Hustopeče – 

oprava dvorní fasády a instalace venkovních 

žaluzií s uchazečem KEMOstav s.r.o., se 

sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 

06041167 za částku 1 797 867 Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 26/15/19: RM schválila smlouvu 

č. JMK058931/19/ORR o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci 

projektu „TIC Hustopeče 2019“ ve výši 

50.000 Kč.

Usnesení RM č. 27/15/19: RM schválila jmenování 

členů realizačního týmu projektu „TIC 

Hustopeče 2019“: Projektový manažer - 

…; Projektový koordinátor - …;  Finanční 

manažer - …; Administrátor projektu - …; 

Manažer publicity - ....

Usnesení RM č. 28/15/19: RM souhlasí 

s projektovou dokumentací na stavbu 

„Optická přístupová síť Hustopeče pro 

lokalitu Křížový vrch“ společnosti itself s.r.o., 

Pálavské nám. 4343/11, Brno za podmínky 

úpravy projektové dokumentace tak, 

aby nekolidovala s bezbariérovou trasou. 

Posunout zalomení trasy v ulici Pitnerova, ne 

až v bezbariérovém chodníku. V nové trase 

od parkoviště v ulici Pitnerova po Kpt. Jaroše 

připoložit chráničku. 

Usnesení RM (úkol) č. 29/15/19: RM ukládá 

připravit smlouvu o věcném břemeni 

v  rozsahu projektové dokumentace na 

stavbu „Optická přístupová síť Hustopeče 

pro lokalitu Křížový vrch“ společnosti itself 

s.r.o., Pálavské nám. 4343/11.

Usnesení RM č. 30/15/19: RM schválila 

projektovou dokumentaci na stavbu 

přístřešku na pěstování zeleniny na pozemku 

parc.č. 918/2, k.ú. Hustopeče u Brna investora 

…, …, Hustopeče.

Usnesení RM č. 31/15/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci na stavbu v ulici Brněnská 

č.p.382 „Kadeřnictví – změna užívání stavby“ 

investora …

Usnesení RM č. 32/15/19: RM neschválila 

navrženou trasu na stavbu „Hustopeče, 

Kollárova, rozš. NN, rezidence“ z  důvodu 

rozsáhlého zásahu do pozemků v  majetku 

města jenom pro připojení jediného domu 

na ulici Kollárova. RM požaduje provedení 

zemního připojení pro všechny domy 

v  dotčené lokalitě. Nyní doporučujeme 

vedení ze sloupu na ulici Kollárova. Smlouva 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene bude řešena s novým trasováním.

Usnesení RM č. 33/15/19: RM neschválila dočasné 

připojení na pitnou vodu z budovy bývalé 

ZUŠ pro nemovitost Pitnerova 2, Hustopeče.  

Usnesení RM (úkol) č. 34/15/19: RM ukládá 

prověřit stávající napojení objektu bývalé 

ZUŠ na ulici Nádražní na pitnou vodu. 

Usnesení RM č. 35/15/19: RM schválila PD na 

stavbu „Dvořákova … - přístavba + stavební 

úpravy“ dle projektu Ing. …, pro investora Ing. 

…, Hustopeče 693 01, Bc. …, Hustopeče 693 01, 

Bc. …, Hustopeče 693 01

Usnesení RM č. 36/15/19: RM neschválila 

projektovou dokumentaci na stavbu "REKO 

stávajícího objektu k bydlení Dukelské nám. 

… " pro společné stavební řízení investora …, 

Hustopeče. RM požaduje doložit parkování 

vozidel pro všechny 4 byty v domě.

Usnesení RM č. 37/15/19: RM schválila žádost 

společnosti Stream Reality s.r.o., Veveří 

365/46, Brno, IČ: 03902013 na provedení 

přípojky kanalizace k RD na ulici Brněnská 

č.p. 338/17 a doporučuje zastupitelstvu města 

schválení vstupu do chodníku.

Usnesení RM č. 38/15/19: RM schválila zhotovení 

propojení budov města „Stará pošta“ 

Dukelské náměstí 22 a Dobrovského 

2 optickým kabelem. Realizaci provede fi rma 

HaSt, spol. s r.o., Hustopeče, Havlíčkova 28 za 

cenu 187.651,50 Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 39/15/19: RM schválila návrh 

oprav místních komunikací dle přiloženého 

seznamu a pověřuje MPO objednáním 

oprav u fi rem M-Silnice a Stavba a údržba 

silnic Břeclav.

Usnesení RM (úkol) č. 40/15/19: RM ukládá 

prověřit stav komunikace na ulic Vinařská 

mezi objekty Teramex a Vinařství Baloun. 

Usnesení RM č. 41/15/19: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci 

akce „Vybrané skladebné části ÚSES I.“ se 

STROMMY COMPANY s r.o., IČ 01919652, 

Andělská Hora 143, PSČ 793 31 Andělská 

Hora; za účelem opravy částky za realizaci 

akce. Konečná cena díla se nemění. Text 

dodatku je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení RM č. 42/15/19: RM neschválila nabídku 

Hrušecké stavební spol. s r.o. na opravu 



STR 9HUSTOPEČSKÉ LISTY   7, 8 | 19

vstupního schodiště ZŠ Komenského 

s nabídkovou cenou 212.305 Kč.

Usnesení RM (úkol) č. 43/15/19: RM ukládá zadat 

poptávku na více fi rem k podání cenové 

nabídky na opravu vstupního schodiště ZŠ 

Komenského. 

Usnesení RM č. 44/15/19: RM schválila delegaci 

kompetence na Odbor dopravy Městského 

úřadu Hustopeče k rozhodování o žádostech 

na zvláštním užívání místních komunikací 

podaných na město Hustopeče z  důvodu 

oprav rodinných domů za účelem 

nezbytného umístění/zastavení a stání 

servisního vozidla nebo umístění kontejneru.

Usnesení RM (úkol) č. 45/15/19: RM ukládá oslovit 

domovníky a správce bytových domů na 

ul. Gen. Peřiny pro zajištění spolupráce 

při vyvážení kontejnerů z  hnízd tříděného 

odpadu umístěných u parkovišť v  dotčené 

lokalitě. 

Usnesení RM č. 46/15/19: RM schválila z důvodu 

přehodnocení pracovních náplní ředitelek 

mateřských škol změnu jejich platového 

zařazení do 11. platové třídy, s  účinností od 

1.9.2019.

Usnesení RM č. 47/15/19: RM schválila přesun 

„starého“ nábytku ze zrušeného TIC 

v  domě U Synků na Centrum volného času 

Hustopeče p.o.

Usnesení RM č. 48/15/19: RM schválila odměnu 

pro oceněné žáky a studenty v  rámci akce 

„Ocenění úspěšných a nadaných žáků“ ve 

formě poukázky v  hodnotě 500 Kč a dvou 

volných vstupenek do městského kina pro 

každého oceněného žáka (studenta).

Usnesení RM č. 49/15/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení 4. rozpočtové opatření města 

Hustopeče v roce 2019, kdy po navržených 

změnách činí příjmy rozpočtu 290.591 tis. Kč, 

výdaje rozpočtu 363.800 tis. Kč a fi nancování 

je ve výši 73.209 tis. Kč.

Usnesení RM č. 50/15/19: RM schválila dohodu 

o ukončení nájmu bytu č. 28 na adrese Svat. 

Čecha 174/3 mezi městem Hustopeče a …, 

nar. …, trvale bytem …, Hustopeče, k datu 30. 

06. 2019. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 51/15/19: RM schválila provedení 

malování chodeb a schodiště na ubytovně 

Mostař, Kpt. Jaroše 1, Hustopeče fi rmou 

Ponzer Pavel, Malíř, natěrač, U Hráze 386, 

691 27 Popice, IČ: 67611153 za cenu 33.200 Kč.

Usnesení RM č. 52/15/19: RM schválila návrh na 

umístění venkovního posezení jako součást 

kavárny v travnaté ploše před budovou kina 

na ulici Janáčkova. Smlouva o umístění 

a záboru veřejného prostranství bude 

dořešena dle skutečně zabrané plochy, 

podmínky budou obdobné jako u ostatních 

schválených venkovních posezení.

Usnesení RM č. 53/15/19: RM schválila odkoupení 

pozůstalosti od dědiců po profesoru Aloisi 

Kubáčkovi, profesoru státního reálného 

gymnázia v Hustopečích a v roce 1938 starosty 

města Hustopeče za cenu 25.000 Kč. 

Usnesení RM č. 54/15/19: RM bere na vědomí 

výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 55/15/19: RM vzala na vědomí 

nájemní smlouvy pro užívání parkoviště na 

ulici Husova hotelem Amande (Centro) 

Usnesení RM (úkol) č. 56/15/19: RM ukládá prověřit 

v územním plánu města Hustopeče možnost 

a podmínky vybudování parkovacího domu 

v ploše stávajícího parkoviště na pozemcích 

p.č. 25/1, 25/4 a 26 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 57/15/19: RM vzala na vědomí stav 

a možnosti opravy spár komunikace v  ulici 

Na Hradbách.  

Usnesení RM (úkol) č. 58/15/19: RM ukládá vyčistit 

dešťové vpusti v ulici Na Hradbách 

Usnesení RM č. 59/15/19: RM bere na vědomí 

informaci o dokončení stezky na ulici 

Nádražní směrem do areálu bývalého ZD.

Usnesení RM č. 60/15/19: RM bere na vědomí 

vyhodnocení dopravního zatížení ulice 

Na Hradbách ve sledovaném období roku 

2019 v porovnání s lety 2017 a 2018.

Usnesení RM č. 61/15/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí 

darovací na budoucí převod částí pozemku 

p.č. KN 4536/172 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna od společnosti Cosmonde, 

a.s., IČ: 45272859, se sídlem Dusíkova 795/7, 

638 00 Brno a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy o smlouvy budoucí darovací.

Usnesení RM č. 62/15/19: RM vzala na vědomí 

prázdninový provoz mateřských škol 

v Hustopečích. MŠ Školní bude z  důvodu 

rekonstrukce celé prázdniny uzavřena, 1.7. – 

19.7. bude provoz v prostorách MŠ Na Sídlišti, 

22.7. – 26.7. bude MŠ uzavřena, 29.7. - 23.8. 

bude provoz v  prostorách MŠ Na Sídlišti, 

28.8. – 19.9. bude opět MŠ uzavřena. Školní 

rok bude zahájen 2.9.2019 v obou MŠ.

Usnesení RM č. 63/15/19: RM vzala na vědomí 

zápis z  komise pro územní rozvoj ze dne 

14.5.2019. RM projednala návrhy komise 

a bude se jimi dále zabývat, poznatky 

a návrhy předloží k projednání i na jednání 

zastupitelstva.

Usnesení RM č. 64/15/19: RM schválila Smlouvu 

o smlouvě budoucí se společností 

Pod Radnicí Hustopeče s.r.o., IČ: 

07155832 se sídlem Dukelské nám. 30/6, 

69301 Hustopeče, kde se společnost zavazuje 

fi nančně přispět na vybudování minimálně 

10 míst a poměrného podílu na vybudování 

příjezdové komunikace ve výši účelně 

vynaložených nákladů doložených účetními 

doklady. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 65/15/19: RM schválila změnu 

ceníku parkovacích karet ve městě pro rok 

2020. Roční parkovací karta 950 Kč/rok, 

pololetní 500 Kč/půlrok. 

Usnesení RM (úkol) č. 66/15/19: RM ukládá 

prověřit náklady na úpravu tarifů 

v parkovacích automatech ve městě. 

Usnesení RM č. 67/15/19: RM schválila dar ve výši 

7.000 Kč pro atleta TJ Agrotec Hustopeče 

… na přípravu a účast na letní olympiádě 

dětí a mládeže v červnu 2019 v Liberci. Dar 

bude moci být použit na přípravu, zejména 

na dopravu na tréninky, a na účast jeho 

doprovodu na olympiádě.

Usnesení RM (úkol) č. 68/15/19: RM ukládá 

prověřit stav chodníků na ulici Na Sídlišti. 

V případě jejich špatného technického stavu 

je zahrnout do plánu oprav. 

Usnesení RM č. 69/15/19: RM schválila bezplatné 

zapůjčení laviček pro FC Hustopeče na 

uspořádání akce Hustopeče CUP 2019.

Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče 

(11.06.2019)

Usnesení RM č. 2/16/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení Dodatku č. 7 ke zřizovací listině 

organizační složky Marketing a kultura 

města Hustopeče 

Usnesení RM č. 3/16/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení Dodatku č. 6 ke zřizovací listině 

organizační složky Městské muzeum 

a galerie 

Usnesení RM č. 4/16/19: RM ukládá odboru 

kanceláře tajemníka zřízení samostatné 

sekce veřejné sbírky na www.hustopece.cz 

a zpřístupnění transparentního účtu 

Usnesení RM č. 5/16/19: RM ukládá 

ekonomickému odboru MěÚ Hustopeče 

zajištění 4 ks pokladniček pro veřejnou 

sbírku 

Usnesení RM č. 6/16/19: RM ukládá organizační 

složce Marketing a kultura sdělení o konání 

sbírky v Hustopečských listech a na FB města 

Hustopeče 

Usnesení RM č. 7/16/19: RM ukládá organizační 

složce Správa a údržba budov a organizační 

složce Marketing a kultura umístění 

pokladniček – obě budovy Městského úřadu, 

TIC a 1 přenosná 

Usnesení RM č. 8/16/19: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemku p.č. KN 870/4 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 3804-20285/2019 na 

akci: "Hustopeče, Šafaříkova, DP-kabel NN, 

…" s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice, IČ: 28085400 za 

jednorázovou úhradu 5.000 Kč bez DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 9/16/19: RM schválila Dodatek č. 

3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Hustopeče 

– cyklostezka ul. Žižkova, Tábory“, s fi rmou 

M – SILNICE a. s. se sídlem Husova 1697, 

530 03 Pardubice, IČ 42196868 

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

č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Stavební 

úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče“ s dodavatelem Hrušecká 

stavební spol. s r.o. se sídlem U Zbrojnice 588, 

691 56 Hrušky, IČ 25585142 

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

o propagaci a reklamní spolupráci s fi rmou 

OMNIVORE s.r.o. se sídlem Komenského 

83/5, 678 01 Blansko, IČ 08023093 

Usnesení RM č. 12/16/19: RM schválila výzvu 

k podání nabídky na veřejnou zakázku 

Hustopeče – cyklostezka Masarykovo nám., 

ul. Bratislavská 
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Usnesení RM č. 13/16/19: RM schválila oslovení 

těchto dodavatelů k podání nabídky na 

veřejnou zakázku Hustopeče – cyklostezka 

Masarykovo nám., ul. Bratislavská: 

1. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., se 

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 25317628 

2. M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 

530 03 Pardubice, IČ: 42196868 

3. STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 

150 00 Praha 5 

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská 

tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 

48035599 

5. COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 

190 00 Praha 9, IČ: 26177005 

Usnesení RM č. 14/16/19: RM schválila členy 

hodnotící komise k posouzení nabídky na 

veřejnou zakázku Hustopeče – cyklostezka 

Masarykovo nám., ul. Bratislavská: …, …, …

náhradníci: …, …, … 

Usnesení RM č. 15/16/19: RM schválila zrušení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 

výukové pomůcky (dílenské vybavení). 

Usnesení RM č. 16/16/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení smlouvy o podmínkách poskytnutí 

příspěvku na výstavbu komunikace 

s UNIPORT IVNESTMENT I s.r.o., 

Novomoravanská 321/41, 619 00 Brno, IČ: 

04496418. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 17/16/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení smlouvy o podmínkách poskytnutí 

příspěvku na výstavbu komunikace 

s Cosmonde, a.s., Dusíkova 795/7, 

638 00 Brno, IČ: 45272859. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 18/16/19: RM pověřuje 

majetkoprávní odbor k předložení nabídky 

a návrhu smlouvy o dílo na projektovou 

dokumentaci pro vybudování veřejných 

parkovacích míst před nemovitostmi Tábory 

22,24,26. 

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

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene s Česká republika – Generální 

fi nanční ředitelství, IČO: 72080043, se 

sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, za cenu, 

která bude stanovena po realizaci znaleckým 

posudkem odsouhlaseným Oddělením 

oceňovacím ze strany povinného za účelem 

instalace retenční nádrže a opatření 

k zachytávání a svodu dešťové vody dle PD " 

Retenční nádrž Hustopeče," zpracovaná dne 

12/2018 Stavební projekční kanceláří, Ing. 

Václavem Cichrou, IČ 41530047, se sídlem 

Hustopeče, Nádražní 9, 693 01. Text smlouvy 

je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 20/16/19: RM schválila dodatek č. 

1 ke smlouvě s Obnovou realit s.r.o., Bořetice 

417, 691 08 Bořetice, IČ 02257271 o souhlas 

u se stavbou v lokalitě za Křížovým kopcem. 

Předmětem dodatku je doplnění pozemků 

města dotčených stavbou. Text dodatku je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 21/16/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku parc. č. 1875 o výměře 178 m2, 

vedený jako zahrada zapsaný u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 

10001, katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče. Písemné nabídky budou 

podány vč. uvedení navrhované výše kupní 

ceny, nejméně však 300 Kč/m2 (cena pro 

dokupy), plus náklady spojené s převodem 

pozemku. Město si vyhrazuje právo uzavřít 

smlouvu i za jiných podmínek. Text záměru 

je součástí zápisu.

Usnesení RM č. 22/16/19: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 1262/1 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna sousedící s pozemky 

1262/12 a p.č. 1262/39. 

Usnesení RM č. 23/16/19: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 1262/1 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna sousedící s pozemkem p.č. 

1262/50. 

Usnesení RM č. 24/16/19: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje 

části pozemku p.č. 2587 o výměře cca 

200 m2 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna před nemovitostí p.č. 2568.  

Usnesení RM č. 25/16/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku parc. č. 4542/328 o výměře 

20 m2, vedený jako orná půda zapsaný 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 

na listu vlastnictví č. 10001, katastrální 

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. 

Písemné nabídky budou podány vč. uvedení 

navrhované výše kupní ceny, nejméně však 

300 Kč/m2 (cena pro dokupy), plus náklady 

spojené s převodem pozemku. Město si 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu i za jiných 

podmínek. Text záměru je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 26/16/19: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 4542/242 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení RM č. 27/16/19: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 8399/27 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 28/16/19: RM schválila smlouvu 

o dílo „Rekonstrukce venkovních schodů ZŠ 

Komenského“ fi rmou Spolia, s.r.o., Bořetice 

445, 691 08 Bořetice, IČ 29191106, za cenu 

179.652 Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 29/16/19: RM schválila souhlas 

se stavbou plotové zdi na pozemku města 

p.č. 868/8 určeného geometrickým plánem 

č. 3751-177/2018, vyčleněného z  pozemku 

p.č 868/1, vše v  k. ú. Hustopeče u Brna, pro 

manžele …, Pitnerova 1280/3, Hustopeče 

Usnesení RM č. 30/16/19: RM schválila nájemní 

smlouvu s RATOLEST BRNO z.s., třída Kpt. 

Jaroše 2032/7b, 602 00 Brno, IČ: 65348893 na 

pronájem místnosti č. 4 o orientační výměře 

41,57 m2 v suterénu objektu Polikliniky 

Hustopeče, Hybešova 1417/5, 

693 01 Hustopeče k poskytování ambulantní 

formy sociálně aktivizačních služeb pro 

obvod MAS Hustopečsko za měsíční 

nájemné 3.741 Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 31/16/19: RM bere na vědomí 

informaci o odstavení plynového kotle 

na Sportovní hale (Šafaříkova) z důvodu 

technické poruchy. Cenové nabídky budou 

předloženy v některé příští radě města.

Usnesení RM č. 32/16/19: RM schválila souhlas 

s  výsadbou levandulí v  ploše mezi 

chodníkem a silnicí před budovou Kollárova 

2 – 6 na náklady žadatelky.

Usnesení RM č. 33/16/19: RM bere na vědomí 

zápis z vinařské komise ze dne 3. 6. 2019 

Usnesení RM č. 34/16/19: RM schválila revokaci 

usnesení RM č. 54/4/18 a schvaluje nový 

seznam členů Vinařské komise: Předseda – 

…, tajemnice – …, členové – …, …, …, …, …, …, …, 

…, …, …, …, …, …, … 

Usnesení RM č. 35/16/19: RM projednala žádost 

… o vyhrazení parkovacího místa ve dvoře za 

kinem. 

Usnesení RM č. 36/16/19: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu jednoho parkovacího 

místa ve dvoře za kinem, tj. p.č. 49 a 50, pro 

majitele nemovitosti na pozemku p.č. 47. 

V  případě obsazení všech míst bude moci 

využít parkovacích ploch na Dukelském 

náměstí.

Usnesení RM č. 37/16/19: RM bere na vědomí 

výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 38/16/19: RM bere na vědomí 

informaci o splnění úkolu RM č. 58/15/19. 

Usnesení (úkol) RM č. 39/16/19: RM ukládá 

prověřit projekt kanalizace ul. Na Hradbách 

dle úkolu 58/15/19 včetně případného 

udělání kamerové zkoušky stavu kanalizace.

Usnesení RM č. 40/16/19: RM bere na vědomí 

informaci o cenových nákladech na 

případnou úpravu tarifů u parkovacích 

automatů ve městě. 

Usnesení RM č. 41/16/19: RM schválila objednání 

zpracování projektové dokumentace na akci 

„Dobíjecí stanice na elektromobily“ fi rmě 

FIA – elektroslužby s.r.o., Šafaříkova 1286/23, 

693 01 Hustopeče, IČ 27739651, za cenu 

15.500 Kč bez DPH. 

Usnesení (úkol) RM č. 42/16/19: RM ukládá 

umístit květináče do propojky kolem MŠ 

Na Sídlišti mezi ulicemi Komenského 

a Svatopluka Čech k  zamezení průjezdu 

motorových vozidel. 

Usnesení RM č. 43/16/19: RM pověřuje radního 

… jednáním s  projekční kanceláří Schwarz 

na aktualizaci projektu kabin, které jsou 

součástí projektu Rekonstrukce atletického 

stadionu.

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

Mezinárodní hudební festival Concen-

tus Moraviae slaví 24 let a do Hustopečí měl 

v pondělí 3. června přivézt Talichovo kvarte-

to, jež však ze zdravotních důvodů nemohlo 

vystoupit. Místo toho si naštěstí našlo čas vyni-

kající Zemlinského kvarteto, které evangelický 

kostel rozechvělo svými strunnými nástroji.

Na programu byl v první části koncertu 

Smyčcový kvartet opus 12, dílo teprve dvace-

tiletého romantického skladatele Felixe 

Mendelssohna Bartholdyho. Ve druhé části 

zazněl Smyčcový kvartet číslo 1 e moll Z mého 

života, ve kterém Bedřich Smetana popsal ve 

čtyřech větách svůj život, bezstarostná léta 

mládí, lásku, ale i těžké chvíle, především ztrá-

tu sluchu.

„Mendelssohnův kvartet je jeho první kvar-

tetní skladba, je napsána ve velmi raném věku 

a je to velmi krásná hudba, lehká, snadno 

poslouchatelná, rychle plynoucí a velmi poslu-

chačsky příznivá. Smetanova skladba Z mého 

života je velmi známá, jedno z nejslavnějších 

českých děl kvartetní literatury,“ představil 

program jeden z členů souboru, Petr Holman.

Sladění hudebníci prokázali svou profesio-

-nalitu. Strunné nástroje, dvoje housle, viola 

a violoncello, vydávaly líbezné tóny, kterým se 

umělci bezezbytku oddávali.

Tento soubor je možné zastihnout po 

celém světě. Nejvíce však vystupují v Praze, 

kde mají v současné době vlastní sérii koncer-

tů 4 PLUS, což je série komorních koncertů, 

jejichž součástí jsou i vzácní hosté.

Jeden z nejvýznamnějších festivalů klasic-

ké hudby v České republice s podtématem 

Koncert národů uvedl celkem třicet koncertů 

a celou akci završil 25. 6. slavnostní koncert ve 

Zlatém sále proslulého vídeňského koncert-

ního domu Musikverein s patronkou festivalu 

Magdalenou Koženou a sdružením Collegium 

1704.

-slam-

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

Do malé moravské vesničky Kurdě-

jov se v  úterý 18. června přenesl kousek 

Finska. V  rámci festivalu Concentus Mora-

viae, který přináší i do menších morav-

ských měst špičkové hudebníky, se 

představilo vynikající fi nské smyčcové kvar-

teto Meta4 a zahrálo skladby fi nských autorů.

„Máme připraveno několik písní, jde 

o hudbu současné fi nské skladatelky a naší 

dobré kamarádky  Kaiji Saariaho. Poté bude-

me hrát smyčcový kvartet našeho národního 

skladatele Jeana Sibelia,“ představil repertoár 

houslista Antti Tikkanen.  Kaija Saariaho sklá-

dá bohaté polyfonní skladby, ve kterých často 

kombinuje elektronickou a živou hudbu. Věno-

vala se také počítačové analýze zvukového 

spektra rozličných hudebních nástrojů.   Vyvi-

nula i techniku pro skládání hudby s asistencí 

počítače. Meta4 přednesli její druhý smyčcový 

kvartet z  roku 2006, nazvaný Terra memoria  

(Země paměti), věnovala ho těm, kteří již 

odešli. V  naší paměti se čas od času vynořují 

vzpomínky stejně nenápadně, jako začíná tato 

skladba. „První skladba má až magický začá-

tek za úplného ticha, kdy téměř nepostřehnete, 

že jsme začali hrát. Věřím, že v  tak krásném 

kostele to bude úžasný moment,“ řekl k úvodní 

skladbě koncertu hráč na violoncello Tomas 

Djupsjöbacka. Autorka si v tomto moderním 

díle pohrává s  výškou a sílou tónů, interpreti 

hudební výraz podtrhovali i svým zapáleným 

fyzickým projevem, hráli opravdu celým tělem. 

Členové Meta4 hrají díky Finské hudební 

nadaci na mimořádně vzácné housle Antonia 

Stradivaria, Carla Bergonziho a na violoncello 

od Lorenza Storioniho postavené v  Cremoně 

roku 1780. „ Máme sbírku poměrně slušně 

starých italských nástrojů, máme velké štěstí, 

že s takovými nástroji můžeme hrát, neskrýva-

la hrdost jediná ženská členka souboru Minna 

Pensola.

Druhá část koncertu patřila Jeanu Sibe-

liovi, který bývá považován za synonymum 

fi nské hudby. Sto let starý smyččcový kvartet 

D moll Voces Intimae  (Intimní hlasy) pochází 

z  období autorovy osobní i tvůrčí krize. Převa-

žuje v něm melancholická nálada, objevují se 

příkré disonance a náhlé dynamické kontrasty. 

Tuto skladbu Meta4 kvartet velmi dobře zná, 

před pěti lety ho nahrál pro prestižní hudeb-

ní vydavatelství a album sklízí úspěch stejně 

jako řada dalších nahrávek, které má těleso na 

svém kontě.  Skladbu zahráli i následující den 

na koncertě v Rájci Jestřebí. 

Jedno z  nejúspěšnějších fi nských smyčco-

vých kvartet vystupuje pravidelně v  koncert-

ních sálech a na festivalech po celém světě. 

„Ve čtvrtek poletíme do Irska, pak do Granady 

ve Španělsku a poté už domů, čekají nás něja-

ké letní festivaly ve Finsku,“ představil další 

koncertní program souboru Atte Kilpeläinen.

-kam-

Není kvarteto jako kvarteto

Souznění Moravy a Finska v Kurdějově

Evangelický koncert rozeznělo Zemlinského kvarteto.

Smyčcové kvarteto zahrálo v Kurdějově skladby fi nských autorů.
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V pondělí 10. června patřil sál Kina divadel-

nímu představení Božská Sarah. S úspěšnou 

inscenací pražského divadla Kalich přijeli do 

Hustopečí  Iva Janžurová a Igor Orozovič. Hra 

pojednává o posledních dnech slavné fran-

couzské herečky přelomu století. Osou příběhu 

je zapisování vzpomínek, a tak se děj přenášel 

ze žáru slunce na pláži u rezidence na bretaň-

ském pobřeží do osudových míst, kterými si 

hlavní hrdinka prošla. Z kláštera, kam ji matka 

dala na vychování, byl za chvíli její soukromý 

vlak při cestách na turné po Americe. Zatímco 

Sarah zůstala po celou dobu sama sebou, její 

oddaný komorník Pitou se víceméně nedob-

rovolně ocital v rolích hereččiných životních 

souputníků, z matky se přerodil v matku před-

stavenou, Sářina manžela i hereckého agenta. 

Většinu představení strávila Iva Janžurová na 

invalidním vozíku, protože Sarah Bernhardt 

posledních pár let žila bez amputované pravé 

nohy. Tím více však byla zdůrazněna síla osob-

nosti a nezkrotný temperament, se kterým 

Bernhardt zvládala všechny nesnáze života, od 

krutých odsudků vlastní matky, přes závislost 

milovaného manžela na opiátech až po strach 

ze smrti.

„Do té role vkládám všechny svoje možné 

zkušenosti. Všechny různé peripetie, které si 

Sarah vyvolává, si můžu připodobnit ke svým 

životním zkušenostem, je to cesta ke zjed-

nodušení té předstírané pravdy,“ přiblížila 

vlastní hereckou metodu Janžurová. Pochvá-

lila i svého mladého kolegu: „Igor mě vždycky 

ochotně přišel na pomoc, když mi náhodou 

uklouzla nějaké větička.“ 

Slova uznání herečka směřovala také 

k divákům.„My jsme se báli tady toho prosto-

ru, ale nakonec se nám tu krásně hrálo. Tako-

váhle malá scéna nás potkala zatím jenom 

v Paříži, kam jsme se Sarah rozjeli zahrát. Tady 

se ale hrálo velmi dobře. Asi akustika je velmi 

dobrá a pak ještě publikum bylo dobré, takové 

citlivé, chytré, tiché, vnímavé, fakt dobré publi-

kum. Jsem moc ráda, že poslední Sarah sezó-

ny dopadla tak krásně!“ zhodnotila na závěr 

Janžurová. 

-kam-

 Článek byl zveřejněn na webu města 13. 6. 2019.

Hustopečské kino má opravdu nabitý 

program a nezapomíná ani na děti. Pro ty si na 

neděli 9. června pozvali loutkoherecký soubor 

Loudadlo spolupracující na pořadu pro děti 

Studio Kamarád. Soubor předvedl loutkovou 

revue Na kouzelném paloučku, ve které děti 

a jejich rodiče mohli vidět velké loutky, prvky 

černého divadla a světelné efekty.

„Momentálně máme v repertoáru hry pro 

děti, ale většina z nás už hrála všechna možná 

divadla, pro dospělé,  s normálními loutkami 

i s černým divadlem. Jsme i tanečníci a zpěváci,“ 

představila čtyřčlenný soubor dobrých přátel 

jediná zástupkyně ženského pohlaví, Gabriela 

Píchová.

Po celou dobu vystoupení, kdy se na jevi-

šti objevovalo chodící Slunce i Měsíc, tančící 

slunečnice nebo žabáci fotbalisti, se děti svými 

odpověďmi zapojovaly do celého dění a vytvo-

řily tak společně s herci ojedinělou inscenaci.

Ačkoliv se ovládání loutek může zdát snad-

né, ba by někomu mohlo připadat, že se za ně 

loutkař schovává, opak je pravdou. „Účinková-

ní v revue obnáší víc, než pouhé vodění loutek. 

Mluvíme do mikrofonů, s dětmi, musíme umět 

zazpívat písničku, ovládat mimiku a pohyb 

na jevišti, mít taneční a hereckou průpravu,“ 

vyjmenovala dovednosti dobrého loutka-

ře herečka Píchová. Jak sama vyjádřila, vést 

loutky je podstatně těžší v tom, že jim musíte 

vdechnout život, aby mohly něco předvést.

Loudadlo už Hustopeče přivítaly před pár 

lety. Vzhledem k tomu, jak skvělé ohlasy na 

představení byly, to vypadá, že by se příští rok 

mohlo vrátit s některým ze svých dalších kusů.

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 11. 6. 2019.

Kino ovládly loutky v černém světle

Diváky pobavily slunečnice tančící na písničku 

Macarena.

Iva Janžurová se představila v roli legendární Sarah 

Bernhardt.
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Skvostná Iva přivezla do Hustopečí Božskou Sarah

Hustopečské gymnázium si připomíná 

sto let od svého založení. Oslavy odstartova-

la vernisáž výstavy v  místním muzeu v  domě 

U Synků ve čtvrtek 20. června. Expozice se 

věnuje historii školy i významným osobnos-

tem z řad studentů a profesorů. K vidění bude 

až do 1. září.

„Výstava ukazuje dějiny gymnázia od samé-

ho začátku, tedy od roku 1919. Při přípravě 

jsme čerpali z podkladů školy, našeho vlastní-

ho fondu i z materiálů mikulovského archívu,“ 

upřesnila ředitelka muzea Soňa Nezhodová.

 Ke zhlédnutí je i medailon věnovaný archi-

tektovi budovy původního sídla gymnázia 

Miloslavu Kopřivovi. „Jeho pojetí stavby bylo 

nadčasové, dnes se zde nachází nemocnice,“ 

doplnila Nezhodová. Nechybí informace ze 

života významných studentů, kterými byli 

například malíř Jan Obšil, jemuž udělila loni 

starostka města čestné občanství Hustope-

čí in memoriam, nebo páter Drbola. Rodák 

z  nedalekých Staroviček byl roku 1951 křivě 

obviněn, odsouzen a následně popraven v tzv. 

Babickém procesu. V roce 1990 až 1997 byl stát-

ními orgány plně rehabilitován a nyní probíhá 

proces, na jehož konci může být Václav Drbola 

Vatikánem blahořečen nebo svatořečen.

 Výstava vzpomíná také na bývalé studenty 

a učitele, kteří se stali obětí nacismu a se svými 

rodinami nepřežili druhou světovou válku. 

Z řad profesorů se o rozvoj školy zaslou-

žil například Alois Kubáček. „V  letech 

1927 až 1938 zde učil češtinu, latinu, francouz-

štinu a němčinu. Byl velký vlastenec a studen-

tům se věnoval jako svým vlastním dětem,“ 

přiblížila jeho pedagogickou dráhu Nezho-

dová. Do dějin našeho města se zapsal i jako 

starosta. 

Série oslav, kterou vernisáž výstavy otevře-

la, pokračovala ve čtvrtek 28. června v  sále 

společenského domu studentskou akademií. 

Další akce přinese říjen. „První říjnový víkend 

vystoupí žáci školy na Burčákových slavnos-

tech a současně nabídneme o víkendu prohlíd-

ku školy i vernisáž výstavy obrazů Antonína 

Vojtka. O týden později bude otevřené gymná-

zium, muzeum, úřad a v  plánu jsou koncerty 

v  kostele svatého Václava i v  evangelickém 

kostele,“ pozval všechny na další události ředi-

tel gymnázia Radim Šebesta. 

-hrad-

Oslavy výročí založení gymnázia odstartovala vernisáž výstavy
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Letošní květen byl nezvykle chladný a dešti-

vý. Děti z chovatelského kroužku na Pavučině 

se pečlivě připravovaly na svůj velký den 

a doufaly, že poslední květnovou neděli bude 

hezky. Sluníčko je vyslyšelo a celou akci parád-

ně nasvítilo. Jubilejní desátý ročník Dne koní 

začal na jízdárně Pavučiny ve tři hodiny odpo-

ledne. 

Hned na úvod se v plné kráse představi-

lo všech osm koní místní stáje. „Zahajova-

la velká čtverylka, drezúrní vystoupení, při 

kterém děvčata ukazují ovladatelnost našich 

koní, jejich poslušnost, přiježděnost a to, co 

se naučily,“ přiblížila první číslo programu 

trenérka Simona Jakubčíková. Koníci jezdkyně 

poslouchali a všichni si vychutnali originální 

choreografi i. 

Následovalo recesistické vystoupení, 

děvčata si přichystala sestavu těžkých drezur-

ních prvků, kterou sama secvičila se svými 

koňmi, tentokrát dřevěnými. Poté už přišla na 

řadu první soutěž pro diváky v hodu podkovou, 

vítězové si odnášeli poukaz na svezení na koni. 

Mezitím se chystalo další představení, opět 

ve vlastní režii vystupujících. Při scénce z Divo-

kého západu nechybělo malování válečnými 

barvami na tváři indiánek i na srsti koní. Výjev 

podkresloval sugestivní hudební doprovod.

Slavily se také úctyhodné pětadvacáté 

narozeniny zdejší nejstarší kobylky Roxany, 

do mrkvového dortu se pustila bez váhání. 

Následovalo vyhlášení Padavky roku i výsled-

ků výtvarné soutěže Slavní koně. Přihlášená 

díla si všichni mohli prohlédnout na výstavce 

u bufetu.

V druhé půli programu už se jen závodilo, 

nejprve soutěžilo 13 starších děvčat v parkuru. 

Nespotili se ale jenom koně, jezdkyně musely 

poslední část trasy v kolbišti běžet po svých 

a dokonce překonat dvě překážky. Mladší 

holky měly poté za úkol zvládnout kromě 

dráhy s náročným slalomem a kavaletami 

i střelbu z luku. Vítězky závodů byly dekoro-

vány slušivými epoletami a odnášely si stylové 

ceny, ohlávku, jezdecké rukavice nebo houbič-

ku na čištění koní.

Vytrvalí diváci si nakonec také mohli užít 

nejkrásnější pohled na svět a povozit se na 

koni.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 30. 5. 2019.

Městská knihovna nabídla přístřeší další 

výstavě, která, jak už ke konci školního roku 

bývá zvykem, patřila obrazům členů kroužku 

Veselého kreslení. Zdi vestibulu tak zdobily 

nejen portréty, ale i pastelové kresby krajiny. 

K příjemným dojmům z uměleckého prostředí 

přispěly barevné suché vazby z dílny floristky 

Adély Murínové.

Kroužek se zaměřuje na práci s pravou 

mozkovou hemisférou, která je specifi cká 

tím, že si pamatuje hlavně obličeje, což se dá 

využít právě v tvůrčí činnosti. „K tomu, aby se 

pravá mozková hemisféra aktivovala, je potře-

ba zklidnění. Je pro to určeno několik metod, 

kterými kurzisty hned na začátku provedu, 

poté jim už nechávám volnou ruku,“ popsala 

proces tvorby vedoucí kroužku Radka Dostá-

lová.

Zájmový útvar Veselé kreslení působí už 

přibližně 7 let a členové se schází jednou za 

dva týdny na tři hodiny. Pokud se chcete stát 

jeho součástí, vyhlížejte v září kompletní 

nabídku CVČ Pavučina a do kroužku se přihlas-

te. Tvořit se začíná v říjnu a končí v květnu, 

poté následuje výstava těch nejpovedenějších 

děl. Kroužek navštěvují studenti, důchodci 

i maminky na mateřské dovolené. Do tvorby 

se může opravdu zapojit téměř každý. „Jedi-

né omezení je hranice dvanácti let, a to kvůli 

tomu, aby děti zvládly pochopit, co metoda 

kreslení pravou mozkovou hemisférou obnáší,“ 

vysvětlila Dostálová.

Letošní výstava představila 39 děl, jež 

zobrazovala známé, neznámé, české i zahra-

niční tváře. Mohli jste si prohlédnout podo-

biznu Freddieho Mercuryho, Lucie Bílé, ba 

dokonce i hlavní hrdinky seriálu Game of 

Thrones, Daenerys. Výstava se z hustopečské 

knihovny přesunula do Kulturního domu ve 

Strachotíně.

-slam-

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

Divadla pod otevřenou noční oblohou 

se skleničkou vína v  ruce. To můžete zažít 

v  Hustopečích od 10. do 

19. července. Sjedou se 

amatérští i profesionální herci 

a svoje představení odehrají na 

nádvoří renesančního domu 

U Synků. Atmosféru tak dotvo-

ří historické arkády i pohled na 

věž radnice a kostela. Vína nabídnou ke každé-

mu vystoupení místní vinaři a po víkendových 

představeních zahraje cimbálová muzika. 

Vstupenky jsou v  předprodeji v  místním 

turistickém informačním centru nebo na www.

kinohustopece.cz. Program  je 

opět pestrý.  Letošní  ročník 

přivítá například Veroniku 

Žilkovou v  alternaci se Sand-

rou Pogodovou v  divadelní 

hře Čarodějky v  kuchyni nebo 

Ernesta Čekana v  představení 

Ženu nebo život, které uvede Divadlo Radka 

Brzobohatého.

 -hrad-

Program zahajovalo všech osm koní místní stáje se 

svými jezdkyněmi velkolepou čtverylkou.

Knihovna lákala na poslední výstavu tohoto školního roku

Nádvoří renesančního domu U Synků bude patřit divadlům

Na výstavě kroužku Veselé kreslení bylo k vidění 

mnoho portrétů.
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Den koní byl opět zalitý sluncem
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V galerii domu U Synků byla v neděli 

26. května slavnostní vernisáží otevřena výsta-

va Řeč společná. Výtvarným jazykem tu k divá-

kům hovořili člen místního spolku výtvarných 

umělců Alfons, Pavel Klak, a umělkyně 

z polské Jeleniej Góry, Edyta Kulla. Výtvarníci 

se znají řadu let a letos se jim konečně podaři-

lo uspořádat spolu výstavu. 

Speciálně pro tuto příležitost spojili své 

talenty v jenom díle, hledání společné řeči při 

jeho tvorbě ale nebylo snadné. „Přestože si 

myslíme, že s Polákem se domluvíme, občas 

tam skočí takové slovní spojení, který mě 

dokáže absolutně zamotat, takže do posled-

ní chvíle jsem nevěděl, jak to bude vypadat,“ 

přiblížil proces tvorby Pavel Klak.

„Původní idea byla stolek se zrcadlem, na 

který odkládáte klíče, když přicházíte domů, 

místo zrcadla tam je vitrážový vítací motiv,“ 

popsal počáteční myšlenku díla Klak. Stolek 

a rámeček navrhl a vyrobil ze tří druhů dřeva, 

Edyta Kulla je autorkou vitráže.

Klak je vyučený rytec kovů, ale tentokrát 

drobná kovová dílka nechal doma a na výsta-

vu vybral rozměrnější práce, fi gurální plastiky 

z keramiky a dřeva. „Materiál přichází, a když 

mě osloví, odcházím od keramiky a věnuji se 

dřevu, a zase se k té keramice případně vracím, 

záleží na tom, co se mi dostane do ruky, ani 

jedno nepreferuji, oboje má pro mě kouzlo. 

Některé nápady se lépe realizují ve dřevě, jiné 

v keramice,“ vysvětlil svůj přístup Klak.

Edyta Kulla je absolventkou oboru navr-

hování skla na Akademii výtvarných umění ve 

Vratislavi. Její oblíbenou technikou je vitráž, 

protože se v ní spojuje architektonický prin-

cip výstavby, malířská barevnost i grafi cká 

linie kresby. Používá klasickou starou meto-

du výroby vitráží. „Potřebujete sklo, mědě-

nou pásku nebo olovo, cín, kyselinu, pájku,“ 

popsala Edyta Kulla. Díla dotváří i středově-

kou technikou malování na sklo, malby fi xu-

je vypálením v peci. Kromě těchto starých 

způsobů však k tvorbě vitráží přistupuje velmi 

svěžím nekonformním způsobem. Přidává-

ním různých trojrozměrných objektů vytváří 

pečlivě kompozičně i barevně promyšlené 

asambláže na různá témata. Kromě rozličných 

drobných předmětů se součástí děl stávají 

i fragmenty přírodního původu jako například 

mušle, lístky, nebo hmyz. „Sklo je velice přírod-

ní, vzniká z křemičitého písku. Hmyz a brouci 

jsou také křehcí jako sklo, mají velmi krátké 

životní cykly, vysvětlila důvod spojení Kulla.

V galerii jsou vitráže vystaveny na způsob 

klasických obrazů, zavěšené na zdi, nemůže 

tak vyniknout jejich jedinečné působení při 

průchodu světla barevnými skly. Na dotaz, 

jestli má umělkyně sama ve svém domě 

v oknech vitráže, odpověděla příslovím, které 

je polskou variantou našeho Kovářova kobyla 

chodí bosa: „Švec chodí bez botů.“

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 30. 5. 2019.

Výtvarná díla v domě U Synků promluvila společnou řečí

Speciálně pro tuto příležitost spojili oba umělci své 

talenty v jenom díle.
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Školáci se se v  závěru školního roku dosta-

li na poslední stránky svých učebnic, a ty teď 

tiše čekají, aby od září posloužily o rok mlad-

ším spolužákům. Prvňáčci odložili svou první 

osudovou knihu, Slabikář, se kterým urazili 

náročnou cestu od poznávání prvních písme-

nek přes slabiky, slova, až po celé věty. Malé 

žáčky stálo získání zásadní čtenářské doved-

nosti mnoho hodin snah a soustředění, ti 

hustopečští byli v polovině června zaslouženě 

pasováni na čtenáře.

Důležitost chvíle potvrzovali svou přítom-

ností na slavnosti v knihovně rodiče, kteří byli 

svým dětem po celý jejich první školní rok 

velkou oporou. Spolu s nimi si přišli užít spra-

vedlivou odměnu. Zásadní zásluhy měla i paní 

učitelka, proto po právu zasedla po pravici 

pana krále v Písmenkovém království.

Děti musely nejdříve splnit tři úkoly, jejich 

nervozitu však skvěle rozptyloval energický 

šašek Kecálek. Vyvolával salvy smíchu a po 

celou dobu pohotově reagoval na nečekané 

komentáře prvňáčků. Všichni hravě poznali 

první písmeno svého jména, přiřadili obrázek 

ke slovu a zvládli i poslední, nejnáročnější 

zadání, nahlas přečíst úryvek textu a poznat, 

ze které je pohádky. Své znalosti děti prokázaly 

a mohlo následovat slavnostní složení čtenář-

ského slibu.

Potom konečně přišla na řadu chvíle nejo-

čekávanější. Zazněly fanfáry v podání žáků 

ZUŠ. Král každému položil meč na rame-

no a pasoval ho na rytíře čtenářského řádu. 

Královna čerstvým rytířům potřásla pravicí 

a předala Pasovací list. „Dám si ho na zeď, 

nebo z něho udělám záložku,“ prozradil Toník 

Krčmář. „Máme ho donést sem do knihovny 

a potom si můžeme sami půjčovat knížky,“ 

vysvětlil další využití listu Adam Rychlý.

Vydařené představení, v němž tradičně 

účinkovaly knihovnice Jitka Horáková, Jana 

Unverdorbenová a ředitel CVČ Pavučina Petr 

Fridrich, jistě většinu dětí nalákalo k dalším 

návštěvám knihovny. Malí rytíři si sem možná 

už stihli přijít vybrat nějaký lákavý titul a pono-

řili se do hlubin příběhů. Přejeme jim mnoho 

krásných čtenářských zážitků!

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 12. 6. 2019.

V Písmenkovém království přibyly desítky nových rytířů

Prvňáčci byli v knihovně pasováni na rytíře čtenářského řádu.
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Letošní nejdelší den v roce bylo možno opět 

oslavit s ochutnávkou dobrého vína na husto-

pečském Slunovratu, který se pyšnil patnácti 

otevřenými sklepy. Celá akce začala v pět hodin 

odpoledne a o hodinu později se návštěvníci 

mohli stát svědky oblíbeného souboje mezi 

vinaři ze dvou vinařských uliček. „Letos jsme 

připravili štafetový slalom, ve kterém museli 

předvést svoji obratnost a jak umí nataho-

vat z koštýře, také vědomostní hru a nakonec 

přetahování,“ představila hry organizátorka 

Petra Otřísalová.

Putovní cenu si pro tentokrát vybojovali 

vinaři z ulice na Hradbách a odčinili tak svůj 

loňský neúspěch. Po tradičním utkání spolu 

obě vinařské skupiny rituálně spálily věnce 

a pronesly prosbu za hojnou úrodu. Každý 

vinař se poté odebral do svého sklepa a nabízel 

to nejlepší všem žíznivým návštěvníkům.

Ti, co si zakoupili koštovací sadu, mohli 

ochutnávat skvělá hustopečská vína, bavit se 

ve sklepech s vinaři, zpívat a nasávat jedineč-

nou atmosféru prvního letního večera. 

„My jsme jim připravili devět vzorků, šest 

bílých a tři červená vína, tradiční odrůdy, která 

se tu pěstují už odedávna,“ upřesnil nabídku 

svého sklepa vinař Jan Stehlík.

Slunovrat svým programem myslel i na 

nejmenší. Ti mohli se svými rodiči navštívit 

rituály Slunovratu, které tvořilo devět stano-

višť s úkoly na téma slunovratu. Zahrnovaly 

například tanec s lesními vílami,  míchání 

vlastního svatojánského koření nebo výrobu 

erbu z korků.

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 26.6.2019.

Slunovrat otevřel léto v Hustopečích

Krajem andré je již tradiční akce, která 

spojuje několik prvků typických pro náš kraj. 

Stačí nasednout na kolo a na přibližně čtyři-

cetikilometrové trase navštívíte devět obcí 

Mikroregionu Hustopečsko: Hustopeče, Staro-

vičky, Velké Pavlovice, Vrbice, Kobylí, Bořeti-

ce, Němčičky, Horní Bojanovice a Kurdějov. 

„Jedná se opravdu o tradiční akci, návštěvníci 

přesně vědí, kdy probíhá a co je tady čeká,“ 

radostně sdělila organizátorka Radka Raflová.

Po cestě bylo možno zastavit se u místních 

vinařů na skleničku dobrého vína nebo něco 

dobrého na zub. Registrovaní cyklisti, kterých 

byly bez mála čtyři stovky, pak mohli v každé 

obci dostat jedno razítko, a pokud jich sesbí-

rali alespoň sedm a zvládli se vrátit zpět na 

hustopečskou Formanku, ze které vyráželi, byli 

zařazeni do slosování o poukázky na nákup 

sportovního zboží o různé hodnotě nebo 

menší dárkové balíčky. „Už nějakou dobu se 

snažíme o to, aby měli cyklisti, kteří se vrátí do 

Hustopečí, postaráno o zábavu,“ sdělila Raflo-

vá. Proto letos pozvali kapelu Větry z jihu, která 

všem zpříjemnila čekání na losování výherce, 

čehož se ujala starostka Hana Potměšilová.

Kromě vína a touhy po výhře cyklistům 

dodával energii také známý „vůz druhé pomo-

ci“, jehož posádku tvořilo několik pánů odhod-

laných pomoci formou drobného občerstvení, 

jež dokáže nakopnout.

Oblíbeným lákadlem také bývá kuchyně 

kobylských tetiček nabízející širokou škálu 

typických moravských pochutin. „Letos jsme 

si už tradičně připravili šumajstr, kulajdu, 

jarní polévku, cibulačku s vínem, bílou máčku, 

fazolovou máčku, beleše, samozřejmě nesmí 

chybět chleba se škvarkovou pomazánkou 

a různé druhy buchet – meruňkové, Honzovy 

buchty, makové záviny a podobně,“ odprezen-

tovala nabídku vedoucí kuchyně, Radoslava 

Obadalová.

Ačkoliv terén nebylo vždy snadné zdolat, 

ohlasy na akci byly velmi pozitivní. Potvrzoval 

to mimo jiné i fakt, že trasu zvládli tací, co mají 

vyměněná obě kolena, nebo to, že k nám dora-

zili cyklisti až z Kanady.

-slam-

Vinné putování mikroregionem Hustopečsko

Své sklepy při Slunovratu otevřelo patnáct vinařů. Souboj mezi vinaři ze dvou vinařských uliček. 
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Cyklisté obdivovali kraj andré i z rohleden. Kobylské tetičky připravovaly spoustu dobrot. Odrůda andré byla vyšlechtěna ve Velkých Pavlovicích.

Fo
to

:  
R

ic
ha

rd
 S

ko
um

al



HUSTOPEČSKÉ LISTY    7, 8 | 19STR 16

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 1. 6. 2019

Nikola Balková
nar. 16.11.2018

Klára Wojnarová
nar. 17.04.2019

Karolína Stehlíková
nar. 21.02.2019

Anna Fribertová
nar. 26.03.2019

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností

Hustopečská myslivna v  sobotu 15. června 

ožila multižánrovou hudbou a multikultur-

ními aktivitami. Stala se totiž dějištěm neví-

daného konceptu festivalu Hafofest, na jehož 

vzniku a organizaci se podílí skupina dobrých 

kamarádů.

„My si sem zveme kapely, které tvoří naši 

dobří kamarádi nebo známí, většinou je to 

orientováno do rocku, punku, a letos tomu 

nebude jinak,“ představila hudební program 

jedna z pořadatelů, Veronika Fuxová.

Hudební pásmo doprovázely břišní taneč-

nice Friday Dancers, které předvedly impro-

vizaci v přímém přenosu. Se satirou pak 

vystoupilo divadlo Cabaret Sauvignon, které si 

letos vzalo na paškál sociální sítě a parodovalo 

závislost všech lidí současnosti na této „droze“.

Podobný festival najdete v našem okolí 

málokde, proto je také pro návštěvníky tolik 

atraktivní. Jejich počet se však nenavyšuje, což 

organizátoři akce vůbec nevidí jako problém, 

ba naopak. „Nechceme, aby se to rozrůstalo, 

chceme z toho dělat tu naši akci pro nás a naše 

kamarády, a aby to i lidi takhle cítili,“ vysvětlil 

pohled na věc organizátor Petr Pospíchal.

Ani výtvarná díla letos nezůstala upozadě-

na, své obrazy měl po zdech vystavené Stani-

slav Kralovič, který mimo jiné plánuje výstavu 

i v místní knihovně.

Celá akce se nesla v pohodové a přátelské 

náladě a příští rok se snad pořadatelům opět 

podaří přesídlit na M-klub, kde akce našla své 

působiště poprvé, a proto jim přirostlo k srdci. 

-slam-

 Článek byl zveřejněn na webu města 18. 6. 2019.

Festival, který nechce změny

Pohodový festiválek Hafofest se letos opět konal na 

myslivně, Stanislav Kralovič  tu zahrál i představil svá 

výtvarná díla.
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Na již tradiční výstavu svých výtvarných 

prací pozvaly všechny zájemce žáci Základ-

ní umělecké školy Hustopeče. Ve dnech 

17. 6. – 21.6. zde byly ke zhlédnutí rozličné 

výrobky žáků všech věkových skupin, od těch 

nejmladších žáčků až po pokročilé studenty 

a absolventy školního roku 2018/2019.

Děti představily nejen své kresby či malby, 

ale také nejrůznější koláže, výrobky z keramiky 

i díla vytvořená dalšími výtvarnými technika-

mi, které si pod odborným dohledem peda-

gožky Marie Mertové v rámci výuky výtvarného 

oboru osvojují a rozvíjí. A jak se návštěvníci 

mohli přesvědčit, jde o práce velmi zdařilé. „Při 

naší tvorbě mají děti obvykle společné téma. 

Třeba použití písma v malbě. Každý žák si zvolil 

styl písma, který ho zaujal, poté jsme probra-

li použití stylu písma, barevnost a kompo-

zici práce. A výsledkem jsou rozličné malby, 

které si zde můžete prohlédnout. U portrétů 

jsme zase využívali jak možnost kresby podle 

modelu, tak i techniku autoportrétu s využitím 

zrcadel,“ komentovala výstavu učitelka. Kromě 

zmíněných technik zde byla vystavena i spous-

ta dalších výtvorů, například malby a koláže 

nazvané Jiné světy, nebo keramické výrobky: 

košíky, domečky či zvířátka. Velmi povedená 

byla díla letošních absolventů. Ať malby, kolá-

že nebo keramika, je zřejmé, že se studenti 

svých projektů zhostili přímo skvěle.

„Na výstavě jsou také k vidění práce našeho 

bývalého studenta Jana Novotného. Zapůjčil 

nám kresby a malby z dob svého středoškol-

ského studia Střední průmyslové a umělecké 

školy v Hodoníně. Dnes ve studiu výtvarného 

umění pokračuje na vysoké škole v Ostravě,“ 

prozradila Marie Mertová.

Renata Heklová
Článek byl zveřejněn 20. 6. 2019 na webu města.

Jedním z témat výstavy bylo použití písma v malbě.
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Výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy 
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
červenec + srpen 2019

Pá 21.6. – 1.9.  Otevřené sklepy Hustopeče – festival vína, 
každý den od 18.00 do 21.00 otevřou sklepy 
dva hustopečští vinaři. Vinařská ulice, ulice Na 
Hradbách. Podrobnosti v TIC Hustopeče, na 
plakátech a letácích. 

Letní divadelní festival Pod širým nebem
Nádvoří domu U Synků 

st  10.7.   20.30 Vše o ženách, aneb Ženy v ringu. Hra napsaná 
pro tři herečky, které ztvární několik vzájemně 
propojených příběhů žen. Bojují své životy, bojují 
o své místo na světě, bojují své radosti i starosti. 
Účinkuje Divadlo Stodola Jiříkovice. 
Ochutnávka vín Vinařství Starý vrch. 
Vstupné 150 Kč.

pá  12.7.  20.30 Čarodějky v kuchyni. Kuchařky Dolly Biddleová 
a Isabel Lomaxová mají každá svou televizní 
kuchařskou show. Každá se orientuje na jinou 
kuchyni a příšerně na sebe žárlí. Doslova se 
nesnáší a to je slabé slovo. Urážky jsou pikantnější 
než připravované pokrmy, výpady ostřejší než 
chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová 
omáčka…
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. Vstupné 350 Kč

ne  14.7.  18.00 Kouzla skřítků. Veselá pohádka o dvou malých 
domácích skřítcích a jejich velkém dobrodružství.
Pro děti od 3 let a všechny, kdo mají rádi pohádky. 
Délka cca 45 minut, bez přestávky. 
Účinkuje Divadlo Navětvi. 
Vstupné 70 Kč

st  17.7.  20.30 Mezi mužem a ženou. Na otázky o soužití muže 
s ženou se bude snažit odpovědět osm vtipných 
příběhů, jež kromě vztahu mezi dvěma pohlavími 
rozvíří i vztah mezi dvěma národy, které jsou si 
svou podstatou blízké právě tak, jak muž a žena - 
Čechy a Slováky. 
Účinkuje zlínské Divadlo z truhlice. 
Ochutnávka vín z Vinného sklepa u Otáhalů. 
Vstupné 150 Kč. 

pá  19.7.  20.30 Ženu nebo život. Co má udělat manžel, který 
zjistí, že ho jeho manželka podvádí? Komedie 
plná italského temperamentu, francouzského 
šarmu, manželských nedorozumění, ale především 
spousty legrace. 
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. Vstupné 350 Kč

Hraje se za každého po así. V cen  vstupenky je i skleni ka vína. 
P edprodej: TIC Hustope e, www.kinohustopece.cz.

 Výhodná permanentka za  850 K  na všechna p edstavení
se prodává pouze v TIC Hustope e.

M sto Hustope e

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

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

čt    20.6. - 1.9.  Komenský bojoval – škola zachová. Výstava ke 
100. výročí založení gymnázia v Hustopečích. 

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: 1. 7./15. 7./30. 7./ 29.7./ 12. 8./ 26. 8.

Papír, plast, nápojové kartony: 2. 7./ 6. 8.   

Bioodpad: 8. 7./ 22. 7./  5. 8./ 19. 8.

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

LETNÍ KOUPALIŠTĚ
pá  12.7.   Skákací hrad v areálu koupaliště. Použití zdarma.
st  24.7.  14.00 Dětská prázdninová party. 

Zábavné odpoledne pro děti. 
ne  25.8. 14.00 Rozloučení s prázdninami. 

Zábavný program, děti mají vstup zdarma.
Otevírací doba  Po – Čt 14.00 – 19.00

(každý den se aktualizuje) Pá  14.00 – 20.00 

 So - Ne  10.00 – 20.00 

Pokud bude otevřeno letní koupaliště (v případě hezkého počasí), 
bude krytý bazén pro veřejnost uzavřen. Přístupný bude pro ranní 

plavání od 6:00 – 8:00. Bližší informace naleznete na www.spozam.cz 
nebo na telefonním čísle 702 204 601.

SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH, www.vsehoschopni.cz

pá  6.9. 19.00 Ovčí bál – hudba k tanci i poslechu, ovčárna za
   prvním rybníkem. 

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

čt  22.8.  8.45 Zájezd pro prarodiče s vnoučaty.
Vydáme se do zábavního centra Vida v Brně.
Odjezd v 8.45 od Kamenné krásy,  v 9.00 
z autobusového nádraží.

HUSTOPE SKÁ CHASA, www.hustopecskachasa.cz

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

so 13.7. – 20.7.   Tábor Na stará kolena – Střelské Hoštice.  
so 3.8. – 10.8.  Tančírna Na stará kolena – Střelské Hoštice.
pá 2.8. – 10.8.  Zájezd do chorvatského Drveniku.

pá  19.7. 19.00 Kamelot a Roman Horký. Koncert legendární 
kapely v rámci turné k nově vydanému albu.
Vinařství Starý Vrch, Havlíčkova 25. 
Vstupné 250 Kč, předprodej vstupenek ve 
vinařství, bližší informace na www.stary-vrch.cz.

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

po 29.7. - 9.8.  Knihovna uzavřena, prázdninová půjčovací doba 
zůstává stejná jako doposud.

Letní kino Pod ořechem - M-klub, Herbenova

út  30.7.  Ženy v běhu - komedie, Česko, 2019, 93 min.
st  31.7.  Pašerák- krimi / drama / thriller, USA, 2018, 116 min.
čt  1.8.  Letňák naslepo - do poslední chvíle nebudete vědět, 

na jaký fi lm jste se vypravili. Platíte až po projekci částku, 
kterou sami oceníte nabitý zážitek. Pojďte do toho.  

pá  2.8.  Po čem muži touží - komedie, Česko, 2018, 95 min.
so  3.8.   Čertí brko - pohádka, Česko/Slovensko, 2018, 99 min.
ne  4.8.   Všechno bude - road movie / drama / komedie, Česko/

Slovensko/Polsko/Slovinsko, 2018, 85 min. 
Promítá se po setm ní (po 21.00 hod) a za každého po así. 

Ob erstvení zajišt no. Vstupné 100 K . 

pá 16.8. – 18.8.  Hustopečské hody při příležitosti svátku 
svatého Rocha. Herbenova ulice. Pátek: ruční 
stavění máje. Sobota: zvaní po městě, zábava 
pod májou s DH Sokolka. Neděle: hodová mše 
svatá, průvod městem od první stárky, zábava 
pod májou se zavádkou, hraje Slovácká kapela 
Romana Horňáčka.
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Poděkování

Chci poděkovat všem pracovnicím místního oddělení LDN v hus-

topečské nemocnici za příkladnou a vzornou péči o paní Jitku Po-

láškovou a psychickou podporu a pomoc při řešení nesnází s jejím 

zdravotním stavem.

Díky za váš profesionální přístup. S vaší obětavou pomocí jsme ob-

tížné období překonaly mnohem snáze.

Za vše děkuje Libuše Plná
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Školská a kulturní komise rady města jako 

každoročně koncem školního roku ocenila 

žáky hustopečských škol. Ředitelé nominovali 

celkem 12 dětí, které letos dosáhly mimořád-

ných úspěchů. Slavnostní vyhlášení se konalo 

v úterý 4. června v obřadní síni radnice. Z rukou 

starostky města Hany Potměšilové a předsed-

kyně školské a kulturní komise Blanky Nešpo-

rové převzali ocenění pamětní list. Zároveň 

každý z nich obdržel poukázku na odměnu 

podle vlastního výběru a dvě vstupenky do 

hustopečského kina. 

Nejmladší laureátkou byla teprve šestile-

tá  Leontýna Polčáková  z 1.C  Základní školy 

Komenského, vítězka krajského kola recitační 

soutěže. 

Za úspěch v recitační soutěži  Dětská 

scéna byl oceněn i vítěz jejího okresního kola, 

žák sekundy Gymnázia T. G. Masaryka Martin 

Rada. Jeho improvizovaný přednes úryvku ze 

Steklačových Boříkových lapálií byl příjem-

ným zpestřením slavnosti. Cenu převzal také 

Martinův spolužák  Jan Bartoň, který se velmi 

dobře umístil v humanitních i přírodovědných 

soutěžích, jeho nejvýraznějším úspěchem bylo 

1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády. 

Všestranně nadaný je i  Jakub Havlík, žák 

deváté třídy Základní školy Komenského, 

podařilo se mu uspět v olympiádách z mate-

matiky, českého jazyka a angličtiny. Ze stejné 

třídy je také další oceněný, Petr Josefík, který 

se už od šestého ročníku vždy velmi dobře 

umisťoval v okresních kolech matematických 

soutěží. 

Paní ředitelka Základní školy Nádražní 

nominovala letošní absolventy Davida Svobo-

du  za příkladný přístup ke studiu a  Veroni-

ku Maškovou zejména za přední umístění 

v soutěži Hledáme mladého chemika.

V chemii vyniká také  Eliška Rapcová, 

čerstvá abiturientka hustopečského gymná-

zia.  Anita Homolíková  ze septimy dosáhla 

letos mimořádného úspěchu v konverzační 

soutěži v anglickém jazyce, přes velkou konku-

renci dokázala v krajském kole zvítězit. 

Vynikajících studijních výsledků dosáhla 

studentka Střední odborné školy a Střední-

ho odborného učiliště Hustopeče  Karolína 

Matlovičová, na vysvědčení bude mít samé 

jedničky. Výborně reprezentovala školu v kraj-

ské soutěži zaměřené na grafi ku, v kategorii 

Wordprocessing byla třetí. V krajské soutěži 

odborných dovedností získali 2. a 3.místo 

žáci oboru elektrikář – silnoproud  David Kili-

án a Frederic Kuc.

Kromě výborných znalostí a úspěchů 

v soutěžích ředitelé škol v nominacích 

vyzdvihovali i osobní kvality žáků. Na závěr 

slavnosti je ocenila i starostka města Hana 

Potměšilová: „Demokratická společnost je 

založena na tom, jaké mládí nám vyroste, 

kdo bude řídit tento stát, kdo bude vynálezce, 

jaké budeme mít lékaře a podobně. Já věřím, 

že právě ta mládež je naše budoucnost a že ji 

máme zdravou.“

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 7. 6. 2019.

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
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Dvanáct úspěšných žáků letošního školního roku bylo 

oceněno na radnici.

Úspěšní žáci převzali na radnici ocenění

Prázdniny jsou za dveřmi a konec školní-

ho pro mnohé znamená významný životní 

předěl. Ve čtvrtek 13. června proběhlo na radni-

ci slavnostní pasování dětí z mateřské školky 

U Rybiček na školáky. Čestné role se ujal pan 

místostarosta s velkou pomocnicí pastelkou. 

Po slavnostním aktu se každý školáček před-

stavil a řekl, čím by chtěl v životě být.

Loučení se školkou pokračovalo ve stře-

du 19. června na zahradě školky. Děti se 

proměnily v piráty, vyráběly masky, plnily 

úkoly na stanovištích, a poté si ve své lodi 

s chutí zazpívaly pravé pirátské písně. Násle-

dovala hostina s dobrotami od maminek, 

vlastnoruční příprava pizzy k večeři a po 

setmění všechny čekala stezka odvahy, hledá-

ní pokladu a dobrodružné nocování ve školce.

Zeptali jsme se dětí, co se jim ve školce líbilo. 

Děvčata nejvíc bavilo vyrábění, kluky zauja-

lo hledání pokladu a různé výlety. Děti, které 

odcházejí ze třídy Sluníček a Motýlků, nám 

také prozradily, že se těší do školy na to, jak 

budou dostávat jedničky, jak budou mít tělo-

cvik, a taky na obědy. Paní učitelka Růžena 

Srholcová k tomu dodala: „Přála bych jim, aby 

se jim ve škole dařilo, aby se jim tam líbilo, 

a i kdyby třeba neměli jenom samé jednič-

ky, tak aby byli spokojení!“ Poslední dny ve 

školce však neprožívaly jenom děti. „Mám 

z toho takový smíšený pocit, radostný i smut-

ný, protože i já odcházím, jdu do důchodu,“ 

prozradila paní učitelka Jarmila Pírková.

Dojemné pocity z loučení, které prozrazují 

osobní vztah paní učitelky k dětem, bylo znát 

i v Mateřské školce Pastelka. „Když přijdou 

malé tříleté děti, je to vždycky náročnější, 

než se zadaptují, seznámíme se, oni poznají 

pravidla, režim ve školce, trvá to delší dobu. 

A potom, když se loučí, je to vždycky dojemné,“ 

řekla paní učitelka Ilona Pelikánová ze Zelené 

třídy.

Na Pastelce se rozloučení spolu se slav-

nostním pasováním konalo v úterý 18. června 

v altánku na zahradě školky. Po úvodní písničce 

v podání samotných hlavních aktérů odpoled-

ne klaun lehce přezkoušel jejich školní zralost. 

Potom už mohli jeden po druhém pokleknout 

a nechat se mečem pasovat na školáka. Předá-

ní slavnostní šerpy a přípitek ukončily vážnější 

ofi ciální část odpoledne, na kterou navázala 

volnější zábava s diskotékou, balónky, bubli-

nami a zmrzlinou.

Děti nám ještě prozradily, že jejich nejoblí-

benější hračkou ve školce byla prolézací pyra-

mida nebo kuchyňka, do školy se řada z nich 

překvapivě těší na matematiku. Všechny hrač-

ky ale budou muset školáci nechat ve školce. 

Paní učitelka Miroslava Malárová z Červené 

třídy jim do nové životní etapy popřála: „Ať se 

jim ve škole daří a bude-li někdy nějaká dvojka 

nebo trojka, vůbec nic se neděje, hlavně ať se 

mají dobře a ať jsou to šťastné děti!“

 -kam-

Poslední dny ve školkách
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Děti ze třídy Sluniček a Motýlků MŠ U Rybiček se se školkou rozloučily pirátským odpolednem.
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Ozdravný pobyt Vápenky

Od 20. 5. do 24. 5. trávili naši předškoláci 

týden plný her, zábavy a nových poznatků na 

úpatí Bílých Karpat.

Veselý týden

Měsíc červen nám přinesl slunné počasí, 

a tak jsme si ho co nejvíce užívali. Na školní 

zahradě se děti osvěžovaly v mlhovišti, tvořily 

stavby z písku nebo podnikaly výpravy do příro-

dy. Jako dárek jsme si pro ně připravili ke Dni 

dětí Veselý týden.  V tomto týdnu na ně čekalo 

překvapení v podobě zahradního divadla Drak 

a legrační dopoledne s  klaunem.  Třída Beru-

šek podnikla cestu vláčkem do Šakvic, Kuřátka 

si vyjela na odrážedlech do Starovic a Motýlci 

navštívili ranč Valkýru.  Koťátka hledala poklad 

kočičky Ťapičky na Křížovém kopci a Sluníčka 

se vydala hledat poklad lesních skřítků. Týden 

plný zábavy jsme zakončili návštěvou kina, kde 

děti zhlédly pásmo krátkých pohádek a osvě-

žily se zmrzlinou. Předškoláci odnesli své tablo 

do výlohy COOPU. Velkým zážitkem pro star-

ší děti byl celodenní výlet do ZOO Hodonín 

a pohádková plavba pirátskou lodí za pokla-

dem. Koťátka a Kuřátka si vyjela do zábavního 

parku Bruno do Brna. Čekala tam na ně spous-

ta atrakcí a na závěr se svezli lanovkou.

Rozloučení s předškoláky

S  předškoláky jsme se rozloučili 13. červ-

na v  obřadní síni městského úřadu.  Děti se 

rozloučily s  mateřskou školou písničkami 

a básničkami. Rodiče přivítala paní ředitelka, 

paní starostka popřála dětem úspěšný start 

do školy a pan místostarosta je pasoval na 

školáky. Nastávající školáci si jako památku 

na mateřskou školu odnesli knihu a odznak 

školáka.

Cvičný požární poplach

V  rámci BOZP proběhl v  naší mateřské 

škole 17. června cvičný požární poplach.  Děti si 

vyzkoušely rychlý odchod z  budovy v  případě 

požáru. Hasiči před mateřskou školou před-

vedli techniku, kterou zasahují při požáru. Děti 

si vyzkoušely hašení hořícího domu.

Hlavním tématem zábavného odpoledne pro tatínky 

s dětmi bylo pivo, mezi disciplíny patřilo i plnění krýglu.

Děti si při cvičném požárním poplachu prohlédly 

hasičskou techniku.

MŠ U RYBIČEK

Pastelkafest patřil tatínkům. Gratuloval jim k svátku
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MŠ PASTELKA

Zahrada mateřské školy Pastelka se v úterý 

11.6. odpoledne hemžila tatínky s jejich dětmi. 

Konal se zde Pastelkafest, který děti a paní 

učitelky věnovaly tatínkům ke Dni otců. Ten se 

oslavuje v mnoha zemích včetně České repub-

liky třetí červnovou neděli.

„My jsme s  tatínky jejich svátek slavili již 

potřetí. Poctivě to střídáme se  Dnem matek, 

který jsme maminkám věnovali loni,“ vysvětli-

la ředitelka školky Blanka Nešporová. 

A jak si společný čas všichni užili? Hlav-

ním tématem bylo pivo a zručnost, odvahu 

i vzájemnou spolupráci prověřilo šest stano-

višť. Nechyběly disciplíny jako například 

slalom s pivní bednou, plnění „krýglu“, vyrábě-

ní pivních bublinek, hra s chmelovými šiškami, 

házení pivními tácky na cíl nebo pravá chlap-

ská hra, kterou je fotbal. 

Po zdolání úkolů si všichni společně pochut-

nali na špekáčcích a tatínci si dali i pivo. A skvě-

lou atmosféru, která zde panovala, nenarušilo 

ani to, že bylo nealkoholické.

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 12.6.2019.

Výletování v Pastelce

Konec školního roku na Pastelce

Každoročně v  měsíci červnu jezdíme 

s  dětmi z  naší školky na výlety. V  letošním 

školním roce jely děti ze žluté a modré třídy do 

Bošovic do Papouščí Zoo. Při prohlídce zhlédly 

několik druhů nádherných, malých i velkých 

exotických i domácích papoušků. Kromě toho 

nakrmily i místního hlídače kozla a jeho druž-

ku kozu. Viděly králíky a slepice. Za odměnu si 

na zpáteční cestu smlsly na zmrzlince.

Středňáci s  předškoláky jeli letos na dva 

výlety. První směřoval dále od domova do 

obce Modrá, expozice Živá voda. Procházeli 

obrovským tunelem a nad hlavami jim rejdila 

spousta zajímavých říčních ryb, zblízka pozo-

rovali krmení pstruhů. Shlédli také několik 

želv, žabek a ohmatávali si umělou strukturu 

těla ryb. Po vydatné svačince měli možnost 

osvěžit se v malém rybníčku. 

Na druhý výlet jsme vyrazili do lanového 

centra Lanáček v  Břeclavi. Děti si vyzkouše-

ly svoji odvahu a statečnost při překonávání 

překážek různého druhu. Byly pro ně připra-

veny skupinové hrátky, hod na cíl, prolézání 

tunelem, slalom mezi kužely atp. Na závěr 

přišlo překvapení, taneček s  kačerem Donal-

dem a kočkou Kitty . 

Děkujeme panu Láníčkovi, rodičům Tolár-

kovým a Žizkovým za sponzorování výletu! 

 Kolektiv MŠ Pastelka

Červen je ve školách vždy měsícem akcí, 

radosti i loučení. 

Každoročně začínáme akcemi ke Dni dětí, 

pokračujeme výlety a exkurzemi a končíme 

rozloučení s  předškoláky. Těch letos odchází 

28. Slavnostní rozloučení proběhlo na zahradě 

mateřské školy a nechyběly na něm jak slzičky, 

tak veselí. 

Paní učitelky na mateřských školách 

neukončují vzdělávací témata ani nedopisují 

třídní knihy, náš provoz je zabezpečený i přes 

letní měsíce. Na Pastelce učíme  v červenci, 

zaměstnanci MŠ U Rybiček zabezpečí provoz 

v srpnu. 

Náš letní provoz je letos jiný. Rekonstrukce 

Léto u Rybiček
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Jak už to tak tradičně bývá, konec května 

a červen jsou ve škole vždy hektické. Dohánějí 

se poslední resty, probíhá závěrečné testová-

ní, bilancuje se. Zároveň se ale jezdí na školní 

výlety a konají nejrůznější akce. 

Nejdříve naši čtvrťáci vyrazili na školu 

v  přírodě do krásného prostředí rekreační-

ho střediska Želivka, kde společně prožívali 

pětidenní dobrodružství nazvané Cromagno-

nec. Vzápětí se za dobrodružstvím, tentokrát 

britským, vydali žáci  7.– 9. ročníků. V Londýně 

a jeho okolí strávili celý týden a kromě tradič-

ního anglického počasí poznali i spoustu zají-

mavých míst jako např. Stonehenge, unikátní 

botanickou zahradu Eden project, Buckland 

Abbey, národní park Dartmoor, ale i zábavu 

na pláži u Atlantského oceánu. Do anglického 

způsobu života mohli nakouknout díky rodi-

nám, u kterých byli ubytováni. 

I díky teplému počasí se červen nesl v duchu 

výletů a exkurzí. Žáci se tak podívali např. do 

ZOO Lešná, na Macochu, do Znojma a  Miro-

slavi, dinoparku ve Vyškově nebo si užili Stezku 

bosou nohou Valtice-Schrattenberg. S  dětmi 

ve školní družině jsme oslavili Mezinárodní 

den dětí. Všichni si vyzkoušeli netradiční disci-

plíny a každý dostal sladkou odměnu. O pár 

dní později si také vyšlápli k rozhledně a také 

na exkurzi k  hustopečským hasičům. Skvělý 

kulturní zážitek čekal ve Slovenském národ-

ním divadle na část žáků 8. a 9. ročníku, kteří 

zde zhlédli činoherní představení Apartmán 

v hoteli Bristol se skvělými slovenskými herci. 

Prvňáčci byli na závěr školního roku v městské 

knihovně slavnostně pasování na čtenáře. 

Dětem přejeme skvělé prázdniny a všem 

ostatním krásné léto. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Čtvrťáci se v rekreačním středisku Želivka užili 

pětidenní dobrodružství nazvané Cromagnonec.

Na zájezdu do Anglie žáci okusili i Atlantský oceán.
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Konec školního roku

na školce začala 1. července a k  tomuto datu 

jsme museli vystěhovat celou hospodářskou 

budovu. Vystěhovali jsme sklad lůžkovin, 

kostýmů, archív i ředitelnu. Ve spolupráci 

s Městskými službami jsme vyklízení dokončili 

a v pátek 28. června jsme klíče předali realizač-

ní fi rmě. A co budeme rekonstruovat? Hlavně 

odpady, které jsou v  havarijním stavu, dále 

rozvody vody, jističe a elektroinstalaci. 

Současně se stěhováním jsme se chystali na 

přesun vyučování do náhradních prostor, která 

nám nabídla paní ředitelka Kouřilová v  jejich 

mateřské škole. Mohli jsme tak přesunout 

nejen děti do jejich pěkných tříd, ale i kuchař-

ky do kuchyně.  Děkujeme!

Doufám, že vše proběhne v  klidu a bez 

větších problémů a že se po prázdninách opět 

setkáme v naší, už úplně opravené školce. 

Blanka Nešporová, ředitelka

Starší žáci plynule navázali na květnové 

výletování sportovním pobytem v Itálii. 

Počátkem měsíce absolvovali chlapci z 8.B 

a 8.C exkurzi na ISŠ automobilové v Brně. Žáci 

z  naší školy byli pozváni, aby na vlastní oči 

viděli, jaké mají možnosti technického studia. 

Exkurze u nich vzbudila velmi pozitivní ohlasy. 

Seznámili se s  3D tiskem nebo závodními RC 

modely na vodíkový pohon. S velkým zájmem 

a nadšením se organizátoři setkali, když našim 

klukům nabídli projížďku nákladním vozem, 

elektromobilem, jízdu na trenažéru a přede-

vším, když jim umožnili, aby si sami zkusili 

řízení osobního automobilu. 

Páté ročníky si zajely také do Brna, ale 

s  auty to nemělo co dočinění. Paní průvod-

kyně je zavedla do centra města a povídala 

o různých zajímavostech. Potom si žáci vyšli 

na hrad Špilberk a prohlédli si podzemní věze-

ní, kazematy. A hurá na náměstí Svobody, po 

němž následovala jízda na Brněnskou přehra-

du. Při plavbě na parníku bedlivě sledovali 

vodu v  přehradě.  Po odpočinku na hřišti v ní 

odvážlivci smočili nohy. 

Během psaní písemných prací a opakování 

si zbývajícího učiva proběhla na prvním stupni 

Miniolympiáda z anglického jazyka.  Nejprve 

čekal žáky poslechový test, pak následoval test 

z  porozumění čtenému textu a na závěr test 

gramatický. Po absolvování testů čekala děti 

ústní část: čtení neznámého textu a   konver-

zace na vylosované téma. Všem gratulujeme 

a oceňujeme odvahu, se kterou šli do pro ně 

neznámé a náročné soutěže.

Odvážlivci z 1. C se vydali na třídenní výlet 

do Dolních Věstonic.  A jak se naši nejmladší 

měli, co dělali a jak se jim to líbilo? Po příjez-

du na ubytovnu si vybalili věci, uvařili si oběd, 

odpočinuli si a vyrazili po hrázi do Strachotína. 

Po zasloužené zmrzlině se vrátili zpět po hrázi 

do Věstonic. Navečer hráli venku  různé  hry, 

osprchovali se,  poté si zazpívali písničky 

a šli spát. Druhý den zahájili ranní rozcvičkou. 

Po vydatné snídani je čekal výlet na hrad Děvič-

ky. Cestou se kochali přírodou, svačili, četli si 

pověsti a užívali si nádherného počasí. V Pavlo-

vě nakoupili nanuky, sešli do Yacht klubu, kde 

Odvážlivci z 1.C v rámci třídenního výletu vystoupali i na pálavské Děvičky. 

ZŠ KOMENSKÉHO

Červnové fi nále
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obdivovali nadšené sportovce. Potom se kolem 

nádrže vrátili do Věstonic, kde nakoupili různé 

suvenýry. Po odpoledním klidu je čekalo osvě-

žení v bazénu, čtení pověstí s plněním zábav-

ných úkolů  a večer opékání špekáčků i zpěv 

táborových písní.  Ve čtvrtek ráno se rozcvičili, 

nasnídali se a vyzkoušeli si své dovednosti pod 

dohledem kamarádů ze ZŠ Věstonice. Hráli 

také hry s padákem a pěnovým míčem. Před 

odjezdem domů dostali na památku pamět-

ní listy a odměny. Po cestě domů naposledy 

obdivovali místa, která na třídenním výletě 

navštívili. 

Konec roku bývá bohatý nejen na výlety 

a exkurze, ale i neobyčejné chvilky „obyčejné“ 

výuky. Do hodiny prvouky přinesl pan Straka 

spoustu kbelíků. Každý z nich skrýval uvnitř 

něco zajímavého. Během poutavého vyprávě-

ní se třeťáci dozvěděli mnoho informací nejen 

o vodních živočiších. 

Zábavu, adrenalin a poznání, těmito slovy 

lze stručně popsat výlet 7.C. do Permonia. 

Dopoledne žáci navštívili muzeum hornictví 

a techniky v  zámku v  Oslavanech. Pak prošli 

největší bludiště v  ČR imitující styl důlních 

chodeb, důlní jezero, sopku propojenou s lano-

vým centrem, prales, starou hornickou dílnu, 

reálné štoly a jiné zajímavé atrakce. Velkole-

pým zakončením celého náročného dne byla 

strašidelná stezka odvahy v důlní věži, při které 

zjistili, jak to vypadá, když se někomu klepou 

strachy kolena. 

Konec roku je spojen s  tradiční show 

Komenda má talent! V předkole viděla porota 

28 úžasných vystoupení, vybrala 15 nejlepších, 

kteří postoupili do fi nále. A kdo se stal vítě-

zem? Kluci s parkourovou podívanou, tanečni-

ce, mladý pianista? Pro každého to byl někdo 

jiný…

Učitelé se slavnostně rozloučili nejen s žáky 

devátých ročníků, ale v  pátek i s  ostatními 

dětmi. Přejeme jim prázdniny plné bohatých 

zážitků, ale i klidných chvil, při nichž načerpají 

sílu do nového školního roku. V září se těšíme 

na viděnou! 

Kolektiv ZŠ 

Okresní kolo SHM – Břeclav

Den dětíŠkola v přírodě Haluzická hájenka

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se v Břeclavi uskuteč-

nilo okresní kolo Sportovních her mládeže 

pro žáky speciálních škol okresu Břeclav. Žáci 

naší školy se v konkurenci břeclavské a miku-

lovské školy rozhodně neztratili. V katego-

rii mladších dosáhli úspěchů K. Janečková 

(3. místo běh na 500m), A. Machaňová (3. místo 

sprint na 50m) a D. Karásek (3. místo v běhu na 

800m) K. Machaňová (2. místo vytrvalost a 

2. místo hod) obsadila i celkově 2. místo 

v součtu lehkoatletického čtyřboje. V kategorii 

starších obsadila 3. místo ve skoku dalekém 

S.Milisová. Nejhodnotnějšího výsledku ze 

všech našich závodníků ale dosáhl J. Pirochta, 

který ovládl svou kategorii starších chlapců. 

Zvítězil ve vytrvalostním běhu a skoku dale-

kém, 2. místo obsadil ve sprintu a 3. místo 

v hodu. Po celkovém součtu bodů v jednotli-

vých disciplínách u všech kategorií obsadila 

naše škola 3. místo v hodnocení speciálních 

škol okresu Břeclav.                                                       RB

Každý svátek se musí řádně oslavit, zvláště 

pak, jedná-li se o svátek dětí! A tak se i u nás 

ve škole v pátek 30.5. slavil Den dětí. Po dlou-

hé době se konečně dostavilo opravdové jaro 

a všechny děti vyběhly na školní hřiště, kam je 

přijelo pobavit Divadlo Koráb. Pan Neznámý 

(tak se dětem představil) si pro všechny žáky 

připravil show plnou her, při kterých jsme se 

všichni dobře bavili. Na konci představení nás 

čekalo překvapení v podobě velkých bublin. 

A že byly opravdu obrovské! Někteří žáci si 

dokonce vyzkoušeli tyto bubliny sami vyrobit. 

Nad hlavami se nám vznášely mraky obřích 

bublin a taky barevných balónků a všichni 

jsme si to krásně užili.

YB

Jako každý rok, i letos byl vrcholem celého 

školního roku pobyt na škole v přírodě. Letos 

jsme si vybrali rekreační středisko na kraji 

Ždánického lesa, Haluzickou hájenku. Těšili se 

na ni malí i velcí, protože někteří žáci školy ji 

absolvovali i se svými rodiči. Byli jsme ubytová-

ni v chatkách a rodiče s dětmi v hlavní budově. 

Strava byla výborná, jako od maminky. Podni-

kali jsme výlety do lesa, navštívili jsme továrnu 

na výrobu dřevěných metrů Stabila, sportova-

li jsme na krásném travnatém hřišti, plavali 

a dováděli v bazénu a v dobových kostýmech 

jsme navštívili paní kněžnu a hraběte na milo-

tickém zámku. Týden utekl jako voda a v pátek 

jsme zase frčeli zpět k rodičům opálení a se 

spoustou nových zážitků. 

DI 
Školu v přírodě na Haluzické hájence si všichni užili.
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Velice děkujeme touto cestou panu ředi-

teli Gymnázia T. G. Masaryka v Hustopečích 

Mgr. Radimu  Šebestovi za vstřícné jednání při 

zajišťování absolventského srazu a dále pak 

paní Mgr. Lence Maděřičové, která nám po 

celou dobu naší přítomnosti v budově Gymná-

zia byla příjemnou a ochotnou průvodkyní. 

Ještě jednou oběma srdečně děkujeme.   

Za maturitní ročník 1969   
RNDr. Jan Votava, CSc.  a  Helena Teplá

Poděkování
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Absolventi hustopečského gymnázia si na srazu po 50 letech od maturity prohlédli budovu Gymnázia.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE
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Letos se uskutečnil již 13. ročník literární 

soutěže Skrytá paměť Moravy, jejímž vyhla-

šovatelem je Jihomoravský kraj a Památník 

písemnictví Rajhrad. Zde v nádherných prosto-

rách kláštera se 14. 6. uskutečnilo slavnostní 

vyhlašování soutěže, jejíž téma letos  znělo 

Voda má, voda má…Práce studenta Vojtě-

cha Ziaťka ze  sekundy našeho gymnázia se 

ocitla mezi nominovanými autory v  kategorii 

12 – 15 let.

Každý rok odborná porota hodnotí  literární 

práce mladých autorů a vybírá pět nejlepších 

prací v  dané věkové kategorii. Během slav-

nostního vyhlašování se tito nejlepší autoři 

dozvědí, zda jejich nominace byla proměně-

na v některé z prvních míst. A to se také stalo,  

povídku  Nový domov Vojtěcha Ziaťka  ocenila 

porota druhým místem.

 V odůvodnění k ocenění zaznělo, že poro-

ta ocenila mj. skácelovské ladění  prózy  a také 

zdařilý motiv putování vodníka, který na cestě 

za čistou vodou dojde z Německa až k Vltavě, 

kde najde nejen čistou vodu, ale objeví také 

krásu české hudby a pozná přátelství a nako-

nec i nevěstu.

Součástí slavnostního vyhlašování bylo 

nejen představování nominovaných autorů 

a jejich prací a následné vyhlašování pořadí, 

ale také autorské čtení vítězných prací. Povíd-

ku Nový domov si tak ve Vojtěchově podání 

mohli vyslechnout účastníci zcela zaplněného 

sálu. 

Práce našeho studenta byla vyhodnocena 

jako druhá nejlepší mezi 117 pracemi v  dané 

kategorii, příspěvky do soutěže byly zaslány 

celkem z  devíti krajů republiky. Toto vítěz-

ství se zařadilo mezi letošní úspěchy našich 

studentů v rámci předmětu českýho jazyk. 

Anna Růžková, učitelka

Závěr školního roku na Gymnáziu T. G. Masaryka, Hustopeče
Školní rok nenávratně dospěl do svého 

konce. Dovolte mi, abych vás informoval o tom, 

co podstatného se během něj na naší škole 

událo.

Začátkem školního roku 2018/2019   došlo 

k personálním změnám -  byli přijati čtyři noví 

učitelé, kteří se bez výjimky dobře a rychle 

adaptovali na novém pracovišti, v  kolektivu 

a zapojili se do vzdělávacího procesu.  Letošní 

rok byl velmi úspěšný.  Svědčí o tom i fakt, že 

kromě zajištění běžné výuky jsme navíc ještě 

připravovali žáky na různé soutěže vědomost-

ní, předmětové, talentové i sportovní.  Z  těch 

se vraceli vždy s  pěknými výsledky, v  okres-

ních kolech získávali velmi často umístění na 

předních pozicích a v krajských a republiko-

vých soutěžích obsazovali velmi pěkná místa.  

Přehled našich hlavních úspěchů byl zveřejněn 

v minulém vydání Hustopečských listů.

Tím se jen potvrdilo, že Gymnázium 

T. G. Masaryka poskytuje kvalitní vzdělávání 

svým žákům z Hustopečí a  z  blízkého i vzdá-

lenějšího okolí a není potřeba jezdit za dobrou  

výukou do  dalších vzdálenějších velkých měst.  

Čas ušetřený každodenním dojížděním tak 

mohou žáci využít plně ke studiu nebo jiným 

aktivitám, které město Hustopeče mládeži 

poskytuje a jejichž nabídka je velmi pestrá.  

Díky soustavné podpoře žáků ze strany našich 

učitelů jsou pak všichni, kteří mají zájem 

o rozvoj své osobnosti, více konkurenceschop-

ní a mnohokrát dosahují i lepší výsledky než 

žáci jiných škol stejného typu.

Protože je naše škola součástí celé husto-

pečské vzdělávací soustavy, snažili jsme se 

přispět svým dílem i k rozvoji spolupráce mezi 

místními školami.  Pro žáky z okolních základ-

ních škol byl ve spolupráci s MAS Hustopeče 

uspořádán projektový den Přírodní vědy nás 

baví - studenti žákům, jenž měl přispět k tomu, 

aby si i ti, kteří si teprve budou volit své budou-

cí povolání, uvědomili, že přírodní a technic-

ké disciplíny jim mohou nabídnout skvělou 

profesní budoucnost. 

Vrstevníci ze všech typů místních škol se 

sešli před Vánocemi, pro naše studenty, žáky 

ze ZŠ Nádražní a ze ZŠ Komenského jsme 

organizovali sportovní turnaj ve florbale, který 

přispěl k jejich vzájemnému sblížení.

O tom, že kromě každodenní standardní 

výuky jsou žákům nabízeny i jiné aktivity, se 

můžete přesvědčit na našich internetových 

stránkách a facebooku, kde je uveden názor-

ný seznam více než osmdesáti akcí (exkurzí, 

výletů, projektových dnů, soutěží, aj.), jichž se 

naši žáci v uplynulém roce zúčastnili, na jednu 

školu je to úctyhodný výkon.

Pro zajištění lepšího komfortu rodičů byl 

v měsíci červnu pilotně zkoušen elektronic-

ký systém žákovské knížky a třídní knihy. Ten 

bude naplno spuštěn začátkem nového školní-

ho roku. Věřím, že se tato novinka setká s úspě-

chem a rodičům i žákům umožní rychlejší 

přístup k informacím.

Již teď, během letních měsíců, je potře-

ba pomalu myslet na nový školní rok. V  jeho 

průběhu si my i celé město Hustopeče 

připomene sto let od založení gymnázia 

s českým vyučovacím jazykem. Tato událost 

měla a dodnes má obrovský vliv na posíle-

ní vzdělanosti v celém regionu.   Proto byl ve 

spolupráci s Městem Hustopeče, Městským 

muzeem a galerií Hustopeče a místními 

farnostmi připraven program oslav tohoto 

významného výročí.

Ve dnech 20. 6. – 1. 9. 2019 se v   prosto-

rách Muzea města a galerie Hustopeče koná 

výstava Komenský vybojoval – škola zachová.   

V sobotu 5. 10. proběhne v 11. 00 hodin v  budo-

vě školy slavnostní vernisáž obrazů Antonína 

Vojtka, prezentace současného dění a taktéž 

bude k  vidění část muzejní výstavy z  léta. 

Následující sobotu se uskuteční v 11. 00 hodin 

derniéra výstavy A. Vojtka a setkání absolven-

tů a bývalých a současných učitelů.  Během 

toho dne budou mít návštěvníci možnost 

navštívit Městské muzeum a galerii Hustope-

če, Městský úřad atd.  Program dne vyvrcholí 

slavnostním koncertem v 17.00 hodin  v koste-

le svatého Václava a svaté Anežky České, na 

kterém vystoupí operní zpěvák Zdeněk  Plech 

a  sóloviolista Pavel Březík. Oslavy budou 

pokračovat i v neděli, od 10. 00 hodin  budou 

probíhat komentované prohlídky městem,  

ve 14.00 hodin bude  slavnostně odhalena  

pamětní deska evangelického  faráře Vlas-

timila Svatopluka Jurena, zakladatele školy 

a gymnázia v Hustopečích,  a následovat bude 

přednáška a koncert v evangelickém kostele.

Na závěr svého  příspěvku  bych rád  všech-

ny  čtenáře Hustopečských listů   pozval k účas-

ti na oslavách  této významné události a popřál 

všem příjemné a klidné prožití léta a načerpání 

nových sil do dalších měsíců.

Radim Šebesta, ředitel školy

Studenti 2.A podnikli exkurzi do Mikulova. 
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Student gymnázia uspěl v soutěži Skrytá paměť Moravy

Vojtěch Ziaťko obsadil v celostátní literární soutěži 

druhé místo.
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ

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

Nábytek na míru
Kopecký • Bořetice

Zabýváme se výrobou nábytku na míru. Vyrábíme vše 

od kuchyní, kancelářského nábytku, vestavných skříní, 

až po konferenční stolky.

tel: 774 289 738

e-mail: pkopeckykopec@seznam.cz

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

  Na naší škole bylo ukončeno dlouhé 

období, ve kterém probíhaly zkoušky přijí-

mací, maturitní i závěrečné. Celý zkouško-

vý maraton odstartovaly ve dnech 10. až 

11. dubna písemné maturitní práce z českého 

jazyka a anglického jazyka, poté ve dnech 12. 4. 

a 15. 4. testy 1. kola jednotné přijímací zkoušky 

do studijních oborů Informační technologie 

a Veřejnosprávní činnost.  V těchto termínech 

absolvovalo 49 uchazečů státní testy z českého 

jazyka a matematiky. Období zkoušek pokra-

čovalo  v květnu didaktickými testy z matema-

tiky, českého jazyka a cizího jazyka (2. - 3. 5.) 

a písemnou praktickou částí (14. 5.)maturitní 

zkoušky. Následovala ústní státní část a profi -

lová u žáků oboru Veřejnosprávní činnost ve 

dnech 27. - 29. 5. a   u žáků oboru Informační 

technologie ve dnech 20. - 22. 5. byly maturitní 

zkoušky ukončeny. 

V červnu byly zahájeny státní závěrečné 

zkoušky u učebních oborů elektrikář, elek-

trikář silnoproud, instalatér, malíř a lakýr-

ník, strojní mechanik a zedník. V pondělí 3. 6. 

skládali první část, a to písemnou státní závě-

rečnou zkoušku, a od 4. do 5. 6. praktickou 

část. Zkouškové období bylo završeno 14. 6., 

kdy vykonávali ústní část závěrečné zkoušky. 

Celkem absolvovalo 42 žáků.  

Výsledky našich žáků jsou v porovnání 

s celorepublikovými výsledky více než dobré. 

Stejně jako v uplynulých letech jde vidět, že 

je v naší škole kvalitní příprava nejen v oblasti 

teoretických vědomostí, ale také v praktických 

dovednostech.   

Přehled výsledků závěrečných zkoušek:

Počet žáků konajících zkoušku 42 (100%) 

Prospěli s vyznamenáním 8 (19,0%) 

Prospěli 34 (81,0%) 

Neprospěli 0 ( 0,0%) 

Nepřipuštěni ke zkoušce 3

Zdeněk Hrabal, 
ředitel školy

Zkouškové období na SOŠ a SOU Hustopeče

Informační technologie (úspěšnost v %)

Společná část    Profi lová část

DT ČJ PP ČJ DT AJ PP AJ DT M Odborné Odborné Maturitní

     předměty 1 předměty 2 práce

70% 82% 100% 100% 0% 100% 73% 80%

Veřejnosprávní činnost  (úspěšnost v %)

Společná část     Profi lová část

 DT ČJ PP ČJ DT AJ PP AJ DT M Odborné Odborné Praktická

     předměty 1 předměty 2 zkouška

94% 94% 87% 100%  100% 100% 94%

Pozn. DT didaktický test, PP písemná práce, ČJ český jazyk, AJ anglický jazyk, M matematika

  Ve středu 19. června na naši školu již podruhé přijelo Hradecké 

divadélko, které si pro nás připravilo představení Divadelní učebnice 

aneb české divadlo 20. století. Vtipně pojatá hra volně navázala na 

Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus, kterou 

jsme zhlédli minule. Šlo o zábavné a nevšední seznámení s  význam-

nými divadelními osobnostmi a divadly, která působila a stále působí. 

Dvojice herců představila dramatickou činnost od vzniku samostatné-

ho Československa po současnost. Poutavou formou přiblížili tvorbu 

Karla Čapka, Osvobozeného divadla, Semaforu nebo Járy Cimrmana. 

Během inscenace zapojovali i žáky, a to vedlo k řadě humorných situa-

cí. Studenti SOŠ a SOU Hustopeče si nejen rozšířili a upevnili znalosti 

z oblasti dramatu, ale také se pobavili a získali nové zkušenosti.

Kateřina Bališová

Divadélko z Hradce Králové
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Dvojice herců žákům představila dramatickou činnost od vzniku samostatného 

Československa po současnost.
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Daruvar je menší lázeňské a vinařské město 

ve vnitrozemí Chorvatska, které je členem 

Burčákové unie. Již pojedenadvacáté se zde 

konal největší vinařský svátek Vinodar spoje-

ný se soutěží vín a následným koštem. Během 

celého týdne navštěvovala semináře odbor-

ná veřejnost, od čtvrtka do neděle potom žilo 

festivalem celé město a vlastně celá župa. Ze 

Záhřebu přijel na sobotní slavnosti speciálně 

vypravený historický vlak.

Vína z  Hustopečska měla v  Daruvaru již 

tradičně zastoupení. Letos se soutěže zúčast-

nila tři vinařství, Vinařstvní Bohemia Canopus, 

Vinařství Baloun a Vinařství Altenberk vini, 

s celkem deseti vzorky. Starostka města Hana 

Potměšilová letos již potřetí osobně převza-

la za vinaře z  našeho kraje ocenění. Přivez-

la symbolických osm zlatých a dvě stříbrné 

medaile. 

-hrad-

Článek byl publikován na webu města 14. 6. 2019.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

VÍNO A HUSTOPEČE

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Zájezd do maďarských lázní

V úterý 11. června jsme navštívili termální 

lázně Mošoň v Maďarsku. Lázně se nacháze-

jí uprostřed zeleně, v blízkosti centra města. 

Tamní léčivá voda se doporučuje v případě 

chorob kloubů a páteře. Také je vhodná při 

potížích s dýchacími cestami formou inhalace. 

Jsou zde bazény s různě teplou vodou od 28° C 

do 38° C, wellness bazén, dva plavecké bazény. 

V bazénech je perličková lavice, masážní prvky 

chodidel, různé vodní atrakce jako chrliče 

nebo hříbek. Při vstupu do lázní nás zaujala 

květinová výsadba, různé zdobné prvky, napří-

klad želvy a palmy. Užívali jsme si teplé vody 

na rozcvičení našich bolavých kloubů. Nechy-

bělo ani posezení u kávičky.

Den sociálních služeb

Sociální odbor městského úřadu v  Husto-

pečích uspořádal ve středu 12. června na 

náměstí Den sociálních služeb. Svou činnost 

v jednotlivých stáncích představily VZP, Domo-

vinka Němčičky, Charita Břeclav, Diakonie 

Klobouky a další. Také naše organizace měla 

stánek, kde jsme informovali  o své činnosti. 

Vyzdobilaho Maruška Fialová svými krásný-

mi výrobky, doplnila Ivonka Stehlíková svými 

výšivkami. Doprovodným programem bylo 

vystoupení cimbálové muziky Lusk, na její 

melodie si zatančily i děti z mateřské školky. 

Na rozpálené náměstí nás přišli podpořit naši 

přátelé a několik našich členů. Přátelé nám 

přinesli občerstvení, které v tom horku přišlo 

velmi vhod. Škoda jen, že účast návštěvníků na 

této akci byla nízká.

Výlet do Kobylí, Bukovan a Čejkovic

O týden později jsme vyrazili na výlet 

s  nabitým programem. Muzeum Kobylí letos 

oslavilo 25 let svého založení. Zejména mladé 

generaci chce přiblížit tradice a život na vesni-

ci, selskou kuchyni, jizbu, oblečení, slavnostní 

kroje, a také různé nářadí, se kterými pracovali 

naše babičky a dědečci. Další zastávka byla na 

Bukovanském mlýně. Vynikající pan průvod-

ce byl oblečen opravdu jako mlynář s červe-

ným šátečkem kolem krku. Poutavě vyprávěl 

o historii Bukovanského mlýna. V přízemí je 

krb a konají se zde i různé společenské akce. 

V prvním podlaží je tradiční selská kuchyně 

s veškerým vybavením. Ve druhém je celoroč-

ní prodejní výstava keramiky. Na posledním 

podlaží je vyhlídka. Vidět jsou Bílé Karpaty, 

Chřiby a někdy prý i Bratislava. Je odsud i krás-

ný výhled po   celém areálu, který se rozrůstá. 

Jsou zde vysázené nové stromy, mezi kterými 

se buduje Alej českých panovníků, bude jich 

celkem 79, někteří, třeba Praotec Čech, Krok 

nebo Přemysl Oráč už mají své místo.

Poslední zastávkou byl čejkovický Sonnen-

tor. Původní fi rma vznikla v roce 1988 v Rakous-

ku, založil ji Johannes Gutman. Po seznámení 

s Tomášem Mitáčkem z Veselí nad Moravou 

v roce 1992 vnikla dceřiná společnost v Čejko-

vicích, Sluneční brána. U nás se pěstují bio byli-

ny, tedy bio čaje, a v Rakousku zase bio koření. 

Firma provozuje svoji výrobu tak, aby nevznikl 

nežádoucí odpad a všechno se navrátilo zpět 

do přírody. Na zahájení exkurze nám promít-

li fi lm o vývoji fi rmy. Poté jsme byli ve skladu, 

viděli jsme balení čajů. Nakonec jsme navští-

vili prodejnu s velkým výběrem čajů i koření 

a příjemnou kavárničku s různými dobrotami. 

Bohumila Defeldová,
předsedkyně svazu

Stánek STP vyzdobily svými krásnými výrobky 

Maruška Fialová a Ivonka Stehlíková. Na rozpálené 

náměstí nás přišli podpořit naši přátelé a několik 

našich členů

Druhou zastávkou na výletě byl Bukovanský mlýn.

Vína z Hustopečí získala v chorvatském Daruvaru 

deset medailí.

Vína z Hustopečska bodovala v chorvatském Daruvaru
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Hustopečské církve už pojedenácté necha-

ly dveře svých kostelů otevřené do pozdních 

večerních hodin. Kromě prohlídky zákoutí, 

která běžně bývají veřejnosti nepřístupná, 

umocňovaly kouzlo této noci bohaté a promy-

šlené programy a aktivity.

V 18 hodin se mohli návštěvníci rozhodnout, 

zda si v evangelickém kostele chtějí poslech-

nout koncert absolventů Základní umělecké 

školy a vyrobit historické zbraně či zhlédnout 

prezentaci na historické téma, nebo zajít na 

mši svatou se zpěvy do kostela sv. Václava a 

sv. Anežky České. Tam po mši proběhlo slav-

nostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže na 

téma Hustopečský kostel včera, dnes a zítra, 

jež byla vypsána u příležitosti 25. výročí vysvě-

cení kostela a uzdu fantazii mohl popustit 

opravdu každý.

K překvapení všech se místo očekávaných 

padesáti obrazů do soutěže zapojilo úžasných 

124 děl, a proto se odborná komise, kterou 

tvořily mimo jiné i paní učitelky Základní 

umělecké školy a Základní školy Komenského, 

u vybírání tří nejlepších výtvorů v šesti kate-

goriích opravdu zapotila. „Musím se přiznat, 

že tolik obrazů jsme opravdu nečekali. Uděla-

lo nám to obrovskou radost, ale výběr těch 

nejlepších byl velmi náročný úkol,“ přiznal 

děkan Jan Nekuda, který se na výběru vítězů 

spolupodílel a sám ceny předal. Byla udělena 

také zvláštní ocenění za 3D modely.

Výstavu děl v kostele doplnily také fotogra-

fi e zachycující život farnosti. Kromě prohlídky 

se návštěvníci mohli formou kvízu seznámit 

s patronkou kostela nebo posedět ve farní 

kavárně nabízející širokou škálu dobrot. 

V devět hodin večer pak začínala meditativní 

modlitba se zpěvy skupiny Srdce a program 

uzavřelo vystoupení mladých varhaníků. 

Mimo to byla návštěvě otevřena kaple svatého 

Rocha na Křížovém kopci, která je veřejnosti 

běžně nepřístupná.

V modlitebně Apoštolské církve bylo po celý 

večer možno prohlédnout si prostory Křesťan-

ského centra a pro odvážlivce byly připraveny 

africké pochutiny jako například simu, praže-

né kobylky nebo cukrová třtina. Na místě se 

také nacházel celý tým účastníků posledního 

výjezdu do Malawi. Všichni o svém dobrodruž-

ství s nadšením vyprávěli. 

Milovníci knih se mohli pokochat několika 

desítkami různých vydání bible, k nimž měl co 

říct sám předseda České biblické společnosti, 

Karel Fridrich. K těm, co jsme znali z minulé-

ho roku, jako byla například maskáčová bible 

speciálně pro armádu, nebo kapesní bible se 

zipem určená skautům, přibyla Kralická šesti-

dílka v jednom svazku. „Vydat to takhle dříve 

nebylo možné, ale díky novým technologiím se 

dílo podařilo dát dohromady. Je to Bible kralic-

ká s poznámkami, které kraličtí dělali, což je 

určitě zajímavý náhled na myšlení člověka 

16. a 17. století,“ představil novinku pastor 

Fridrich.

Celá noc se nesla v přátelském duchu a ve 

znamení štědrosti, pokory a ochoty. Kostely 

nerozsvítila pouze světla, ale také neobyčejné 

aktivity a veselé hlasy všech návštěvníků, které 

rozezněly posvátné prostory. Nezbývá, než se 

těšit na další mystickou noc!

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 28. 5. 2019.

CÍRKVE
Pestrá Noc kostelů lákala k návštěvě

V rámci Noci kostelů byly vyhlášeny i výsledky 

výtvarné soutěže k 25. výročí vysvěcení kostela.
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V sobotu 8. června to kolem kostela 

sv. Václava vypadalo jako v mraveništi. Více než 

160 dětí ze 24 farností hustopečského děkaná-

tu končilo školní rok tradiční Děckanádou.

„Děckanáda je děkanátní setkání všech 

dětí, které navštěvují 1. - 6. třídu náboženství. 

Pořádáme ji již osmým rokem a zveme na ni 

i děti, které do náboženství nechodí. Vítány 

jsou i celé rodiny," popsal setkání děkan Jan 

Nekuda.

Každý rok se setkání nese v jiném duchu. 

V loňských letech děti třeba stavěly Noemo-

vu archu, hledaly rozdíly mezi triky a 

zázraky nebo vytvářely týmy napříč brněnskou die-

cézií. Letos se pořadatelé zaměřili více globál-

ně. „Tématem letošního ročníku je motto Chce-

te být misionářem a seznamujeme děti s tím, co 

vlastně obnáší práce na misii," popsal hlavní 

organizátor Petr Najman.

„Téma nebylo vybráno náhodně. Odkazu-

jeme na papeže Františka, který letošní říjen 

vyhlásil měsícem misií, a my se tak připojuje-

me a připravujeme děti i rodiče na to, že v říjnu 

bude v církvi tomuto tématu věnováno hodně 

prostoru," dodal děkan Nekuda.

Při náročných přípravách pořadatelé spolu-

pracovali i s Papežským misijním dílem dětí, 

které přispělo drobnostmi pro děti i tvorbou 

programu. Jednotlivé úkoly na 15 stanoviš-

tích si chystaly týmy z celého děkanátu a byly 

zábavné, dobrodružné i poučné. 

Po společném obědě, který připravovaly 

obětavé maminky, se děti zklidnily při poví-

dání o misijní práci v Estonsku. Celý den pak 

zakončily společnou mší svatou a vzájemně se 

ujistily o tom, že příští rok přijedou znovu. 

-nov-

Článek byl zveřejněn na webu města 10. 6. 2019.

Děckanáda učila děti být misionářem

Tématem letošního setkání byly misie.
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Na konci června jsme se v  křesťanském 

centru rozloučili se školním rokem a přešli do 

prázdninového režimu. Poslední neděli v červ-

nu proběhlo vystoupení dětské besídky, po 

kterém jsme dětem vyprosili Boží požehnání 

do prázdninových dnů. Poděkování patří i všem 

„tetám“, které se celý školní rok o ně staraly. 

Ale určitě se nebudeme během následují-

cích dvou měsíců nudit. V  plánu jsou dětské 

tábory a víkendové akce, proběhne několik 

svateb a rádi bychom opět pomohli seniorům 

na penzionu s  malováním jejich bytů. Pokud 

to vyjde, chceme také opravit a nově vybavit 

některé klubovny v naší budově, abychom byli 

připraveni na nový školní rok. 

Afrika a Malawi jsou naší, a především mou 

srdeční záležitostí, ale jak mnozí víte, jsme 

také zapojeni do spolupráce s  novokřtěnci či 

Huterity z  různých zemí. V  poslední době se 

o tuto skupinu lidí z 16. století rozvinul nebýva-

lý zájem. V mnoha sousedních zemích vznikají 

odborné týmy, které zkoumají historii novo-

křtěnců a jejich život na území Evropy. Jednou 

z  významných akcí poslední doby, které jsem 

se také účastnil, bylo podepsání memoranda 

O společném vyzdvižení odkazu novokřtěnců 

a partnerské spolupráci. Tato akce se konala 

v pondělí 17. června 2019 na hradě Falkenstein 

v Dolním Rakousku, který se nachází pár kilo-

metrů od Mikulova. Toto memorandum pode-

psali zástupci z  osmi zemí: České republiky, 

Slovenska, Rakouska, Německa, Maďarska, 

Rumunska, Itálie a USA. Jednalo se o zástup-

ce univerzit či organizací zkoumajících histo-

rický odkaz této skupiny věřících. Součástí 

programu bylo vystoupení Dr. Jiřího Pajera, 

který je naším největším odborníkem na toto 

téma v  oboru archeologie a etnografi e. Jeho 

vystoupení se týkalo nově objeveného sídla 

Huteritů v obci Čermákovice. Setkání na hradě 

Falkenstein bylo symbolické především proto, 

že na tomto místě byli v 16. století novokřtěn-

ci z Moravy uvězněni a následně odvlečeni na 

galeje. Hrad Falkenstein je dnes sice ruinou, 

ale určitě stojí za nedělní výlet. Je z něj pěkný 

výhled do kraje a ve sklepeních je expozice 

o historii novokřtěnců a jejich osudech. Během 

prázdnin budou probíhat různé akce s  novo-

křtěneckou tématikou i na jiných místech. 

Zájemci mohou navštívit Velké Leváre a jejich 

habánský skanzen. Zajímavý je i habánský 

dům v Rakouském muzeu Niedersulz, které je 

také poblíž našich hranic. 

Ať už strávíte prázdniny jakkoliv, přeji krás-

ný letní čas a těším se na setkání na některé 

z našich akcí. 

Karel Fridrich,
pastor sboru  

Na hradě Falkenstein podepsali zástupci osmi zemí 

memorandum O společném vyzdvižení odkazu 

novokřtěnců a partnerské spolupráci.
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Těsně před prázdninami 

Jako křesťan mám velké dilema. Bible učí, 

že se my, křesťané, máme podřizovat každé-

mu lidskému zřízení (1Pt 2,13). Znamenalo 

by to trpět nadvládu kde koho, bez ohledu 

na jeho kvality a morální hodnoty a jako ovce 

jít tupě s  podrobeným davem. Jenže v  histo-

rii takové režimy prostě byly, nedalo se proti 

nim nic dělat a právě pokora, mírnost, vnitřní 

svoboda ve vnější nesvobodě a ochota trpělivě 

snášet příkoří byla svědectvím o síle, kterou 

člověku dává víra a Bůh sám. Na druhé straně, 

a to ve většině případů, nás Bible vybízí – to 

„nás“ teď už znamená všechny lidi - k  tomu, 

abychom se zastávali práva, pravdy, spravedl-

nosti, férovosti. Abychom pozvedali svůj hlas, 

někdy i zbraň, pokud jsou tyto hodnoty ve 

společnosti potlačovány.  To by bylo dilema 

spíše věroučné, a vlastně velmi snadno řešitel-

né. V  biblické době nebyla demokracie, jak ji 

známe dnes, a nositelé Kristova poselství měli 

v  zemích působit spíš pokoj než rozpoutávat 

revoluce.  A přesto to byli v dějinách většinou 

křesťané (myšleno lidé celým srdcem milující 

Krista - nikoli jen náboženskou příslušností - 

to je totiž rozdíl), kteří se vzepřeli těm v  moci 

postaveným, když byla hlásána lež a potla-

čováno právo. Jen v naší historii to byly napří-

klad osobnosti, jejichž svátky teď v  červenci 

slavíme, a mnozí další. Poukazovat na to, že 

se společnost ubírá špatnou cestou, také patří 

k poslání církve, pakliže špatnou cestou nekrá-

čí sama církev. Prostě vždycky je potřeba toho 

odvážného hlasu, který upozorňuje, že je něco 

špatně a že to tak nesmí zůstat. 

Teď v  červnu bylo takových hlasů v Praze 

na Letné 270 tisíc. Nebyla jsem tam, protože 

jsme v našem sboru měli nádhernou zahradní 

slavnost a mojí milou povinností bylo vyučo-

vat o Boží zbroji a skákat s dětmi na skákacím 

hradu. Ale i kdybych neskákala na hradu, tuto 

demonstraci na Letné bych stejně asi ještě 

pozorovala z dálky. Mým hlavním důvodem je 

opět dilema. Jako v Boha věřící člověk jsem si 

odvykla vkládat důvěru do člověka. Toho, kdo 

není zakotvený vírou v  Bohu, člověk vždyc-

ky zklame. Jsme jen lidi, děláme chyby.  Od 

lidského společenství toho mnoho nečekám, 

dokonalé bude až Boží království. Přesto je 

Česká republika mým domovem a Češi mým 

národem. Není mi jedno, co se tu děje, ani kdo 

stojí v jeho čele. Mám však problém s davem, 

který není jednotný a nikdy nevím, co z protes-

tujících řečníků vypadne za názor a jestli se 

k  němu budu moci přidat.  Proto jsem tam 

nebyla. Jednota a společný zájem se formuje 

dlouho, k  tomu nestačí naštvanost z  jedno-

ho premiéra. Jedno revoluční heslo praví: 

V  jednotě je síla. Na letenské pláni byla síla 

především v  počtu. Atmosféra jistě výborná. 

Celé shromáždění dýchalo nadějí, že se něco 

změní, že bojují za něco, co má smysl. Možná 

nevědí, jak to má vypadat, ale hlavně aby skon-

čilo to špatné, co je teď. 

Co mě ale naplnilo velkou nadějí z  této 

demonstrace je, že se oproti předchozím 

demonstracím vyvíjejí projevy řečníků, že 

z původně složitých a rozpačitých vět se začí-

nají formovat jasné zásadní hodnoty a pravdy. 

Že, je poukazováno na to, že jsme národ, ne jen 

skupina jednotlivců, jejichž práva se mají ctít. 

Bylo jasně vidět, že si Česko utváří svůj společ-

ný zájem, co chceme a co nechceme, za čím 

si chceme stát a na čem záleží. Vidět ve svém 

národě znovu snahu o soudržnost, poté, co to 

30 let vypadalo, že si každý jde za svým a ostat-

ní ho nezajímá, bylo opravdu povzbuzující. 

Nepíšu sem obecně platné stanovisko 

křesťanů, ani evangelíků, pouze svůj osobní 

postoj k současnému dění. Řada mých kolegů 

se v  zájmech státu a jeho občanů angažuje 

veřejně. Vnímají to jako svou občanskou i křes-

ťanskou povinnost. I já mám potřebu se k dění 

v našem národě vyjádřit, protože je to něco, co 

nás evangelíky zajímat má a k čemu nemáme 

být hluší. 

Krásné léto, plno zážitků, Boží ochranu na 

cestách a mnoho úspěchů v  hledání Pravdy 

přeje 

K. Rybáriková

Milion chvilek a proč jsem tam nebyla
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Kroužek stolního tenisu funguje při 

TJ Agrotec Hustopeče od ledna letošního roku. 

O jeho dosavadní činnosti jsme si povídali 

s předsedou oddílu Janem Matlachem.

Od ledna se naplno rozjel kroužek stolního 

tenisu. Jste spokojen s jeho činností?

Jsem, a to moc. Začátky nebyly vůbec 

jednoduché. Udělali jsme prezentační akci 

podporovanou Českou asociací stolního tenisu 

pod názvem Všichni za stůl na Základní škole 

Nádražní. Tato akce měla za cíl ukázat, jaký 

sport vlastně stolní tenis je. Akci jsme uděla-

li, provedli náborovou kampaň v obou školách 

v  Hustopečích a na první hodinu nepřišel 

nikdo, na druhou zase nikdo. Znovu jsem objel 

školy a požádal o podporu při náboru. Jako 

úplně první přišel Tomáš Wech. A tak jsme 

začali. Postupně přicházeli další a další chlapci 

a dokonce i děvčata. Kroužek mohl začít napl-

no pracovat.

Jak často a kde děti trénují?

Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek 

v době od 16:00 do 17:30 v herně stolního teni-

su, která je součástí Městské sportovní haly. 

Máme zde skvělé podmínky: 5 stolů, navíc 

jsme pro zlepšení výuky pořídili tréninkového 

robota, chlapcům jsme dali pálky, nakoupili 

spoustu tréninkových míčků.

Kdo děti vede?

Hlavním trenérem je pan František Hanák, 

kterému pomáhají Honza Pleskač, Marian 

Preiss a zapojuji se i já. Aby byl trénink kvalitní, 

je třeba, aby trenérů bylo v hodině víc, jeden 

nestačí vše sledovat. Chlapci začínají a chceme, 

aby získali ty správné návyky. Pokud se údery 

naučí špatně, těžko se to potom napravuje.

Jaký udělali chlapci za toho půl roku pokrok?

Já si myslím, že obrovský. Když jsme začí-

nali, neuměli téměř nic a dnes je radost se na 

ně dívat, ovládají základní údery a postupně 

přidáváme stále těžší úkoly, které chceme, 

aby zvládli. Zařazujeme spoustu cvičebních 

kombinací, trénujeme podání, začínáme 

s rotacemi míčku. Chlapci již krásně udrží 

míček ve hře. Jsou šikovní.

Kolik hochů kroužek navštěvuje?

Zatím je jich dvanáct, je to optimální počet, 

který jsou trenéři schopni zvládnout, nicméně 

od nového školního roku bychom chtěli jejich 

počet ještě navýšit.

Dá se již nyní rozpoznat kdo je 

nejšikovnější?

Na to je složité odpovědět. Osobně si 

myslím, že stolní tenis se může naučit každý, 

jenom musí mít zájem a chtít. Některým 

chlapcům to třeba jde momentálně líp, ale to 

může být za pár měsíců úplně jinak.


      

Na závěr sezóny sehráli kluci oddílový turnaj.
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Rychlá auta opět po roce ovládla Hustopeče 

a jejich blízké okolí. Silnicemi, lesními i polní-

mi cestami se prohánělo na sto závodních aut 

s nejlepšími českými závodníky, kteří porov-

návali své síly v 15. ročníku tradičního závodu 

Agrotec Petronas Rally.

„Je to součást nejvyššího českého i sloven-

ského šampionátu, automobilová rally, králov-

ská disciplína motoristického sportu, a ten 

závod je o spolehlivosti, rychlosti a pravidel-

nosti,“ popsal laikům a neznalcům závod jeho 

ředitel Martin Rada.

Ten se letos do závodu opět sám zapojil. 

„Rád bych vyhrál aspoň svoji třídu, uvidíme, 

jestli se podaří i dobře umístit. V první dvacít-

ce je dobré umístění,“ svěřil se před začátkem 

klání se svými nadějemi na výhru Rada.

Agrotec Petronas Rally nebyla v Husto-

pečích v tomto roce jedinou jubilejní akcí. 

„Máme zde tři významné sportovní události 

během celého roku, z nichž je Agrotec Petro-

nas poslední. Zajímavé je to, že v lednu byl 

dvacátý ročník výškařské show Hustopečské 

skákání, nedávno pátý ročník Kola pro život 

a dnes vidíme patnáctý ročník tohoto závodu,“ 

oznamuje zajímavost letošního roku starostka 

Hana Potměšilová.

Absolutními vítězi letošního závodu se 

stala dvojice Filip Mareš a Jan Hlouške na 

Škodě Fabii R5. Druhé místo obsadil po drama-

tickém závěru soutěže Jan Dohnal na Fordu 

Focus WRC, třetí příčka pak patřila polskému 

hostu Grzegorzu Grzybovi se Škodou Fabia R5.

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 17. 6. 2019.

Rally mezi vinicemi slavila výročí

Patnáctý ročník automobilové rally v Hustopečích 

vyhráli Filip Mareš a Jan Hloušek.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Kroužek stolního tenisu hodnotí první půlrok

SPORT
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Mladí hustopečští šachisté mají také prázd-

niny. S pravidelnými čtvrtečními schůzkami se 

rozloučili už 30. května turnajem v bleskovém 

šachu. Podpořit je  přišli i rodiče a sourozenci, 

nechybělo drobné občerstvení ani pohodová 

atmosféra. Ocenění si odnesli tentokrát všich-

ni, a navíc si  na závěr pochutnali na dortu ve 

tvaru šachovnice.    Zázemí pro akci  poskytl 

areál Apoštolské církve v Kollárově ulici.

Šachový kroužek pod vedením trenéra 

Luboše Kuchynky obohacuje nabídku zájmo-

vých aktivit Centra volného času Pavučina již 

pátým rokem a zájem účastníků roste. „Každý 

školní rok přibyde okolo pěti dalších dětí. Začí-

nali jsme s jednou skupinkou a nyní jsou hráči 

rozděleni z  kapacitních důvodů do tří,“ uvedl 

Kuchynka. 

Vidět jsou také výsledky. Například šachové 

družstvo  místního gymnázia, složené z  hráčů 

kroužku, se probojovalo přes okresní část až do 

krajského kola Přeboru škol v šachu. V konku-

renci čtrnácti skupin z  Jihomoravského kraje 

obsadili Hustopečští třetí místo a vysněný 

postup do celostátního kola jim utekl jen 

o vlásek. 

„Někteří trénují celých poctivých pět let, ti 

mladší se přidávali postupně. Aktivita i úspě-

chy dětí mě inspirují a na začátek nového 

školního roku spojený se startem šachového 

kroužku se opět těším,“ neskrýval nadšení 

Kuchynka.  

-hrad- 
Článek byl zveřejněn na webu města 4. 6. 2019.

Mladí šachisté ukončili školní rok

Šachový kroužek letos navštěvovalo přes třicet dětí.

Fo
to

:  
R

ic
ha

rd
 S

ko
um

al

Mnohým zemědělcům a vinohradníkům 

se v sobotu 25. května mohlo poštěstit zahléd-

nout několik stovek soutěžících cyklistů, kteří 

se zúčastnili 5. ročníku populárního seriálu 

cyklistických závodů Kolo pro život. Letos se 

kromě Hustopečí koná i na dalších 18 místech. 

Start závodu proběhl v centru města na Dukel-

ském náměstí a závodu se zúčastnilo přibližně 

1200 závodníků.

 Celou akci odstartoval Junior Trophy Mara-

ton v 9 hodin, kde porovnávaly své síly děti do 

15 let. K hlavnímu závodu byly určeny dvě trasy 

– trasa A a B, nezávodní pak byla trasa D, která 

měla formu rodinné vyjížďky. Při plánování 

tras se organizátoři snaží kromě bezpečnosti 

a minimálního přejíždění silnic zaměřit také 

na atraktivnost míst, kterými závodníci projíž-

dí. Jejich cesty tak vedly především vinohrady, 

ovocnými sady, lesními úseky a poli.

Po celou dobu konání akce probíhaly v areá-

lu Agrotecu i dětské závody, závody odrážedel 

a všemožné další doplňkové aktivity pro rodiny 

s dětmi. Nechyběly ani desítky stánků nabíze-

jící první pomoc, servis kola, 5D jízdu autem či 

občerstvení. Děti se mohly také mohly vyřádit 

na skákacím hradě ve tvaru kombajnu.

Ačkoliv už má Kolo pro život spoustu 

věrných cyklistů a počet závodníků na husto-

pečských tratích rok od roku roste, letos zazna-

menali organizátoři oproti minulému citelný 

pokles účastníků. „Je to trochu ovlivněno tím, 

že se termínově kryjeme se Světovým pohá-

rem horských kol a ještě s velkým maratonem 

Král Šumavy,“ odhadoval příčinu Jan Kříčka, 

ředitel závodu.

Nižší účast se však na celém průběhu závo-

du nikterak neodrazila. Na všech soutěžících 

šlo naopak vidět, že si celou akci do syta užíva-

jí. V odpoledních hodinách proběhlo v areálu 

Agrotecu vyhlášení vítězů. Pro ty byly nachysta-

né jak peněžité, tak věcné ceny a zkrátka nepřišli 

ani ti, kteří do cíle nedojeli mezi prvními.                                                                   

-slam-Start závodu proběhl v centru města na Dukelském náměstí a závodu se zúčastnilo přibližně 1200 závodníků.

Kolo pro život opět v Hustopečích
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Teď budou prázdniny a co v novém školním 

roce, co bude v kroužku nového?

Trénovat opět začneme 27.8.2019, a pak 

zase již každé úterý a čtvrtek. Zásadní změna 

bude v  tom, že přihlásíme družstvo mládeže 

do mistrovských soutěží v rámci okresu Břec-

lav. Hráči tak budou mít možnost měřit své 

síly se soupeři z okolních obcí. Bude to pro ně 

velká motivace k  dalšímu zlepšení. Sám jsem 

zvědav, jak se s tím popasují. 

Plánujeme se také zúčastnit turnajů v rámci 

okresu a některý uspořádáme i v naší hale.

Na závěr tréninků před prázdninami jste 

sehráli oddílový turnaj, jak dopadl?

Zvítězil Jakub Sedláček, druhý byl Ondra 

Topinka, třetí Matěj Sedláček, o čtvrté místo 

se podělili Standa Sedláček a José Růžička, 

pátý byl Ondra Chloupek, šestý Rafael Střelec 

a sedmý Štěpán Kufa. Bohužel ze zdravotních 

důvodů nehráli Tomáš Wech a Jan Hubička.

Na začátku dalšího cyklu kroužku si zahraje-

me opět turnaj, doufám, že už všichni. Chlapci 

dostali krásné poháry a diplomy.

Co vám udělalo za ten půlrok největší 

radost?

Měli jsme poslední trénink, koupil jsem 

klukům pizzu a Fantu. A najednou oni si těmi 

plechovkami pití začali ťukat a křičet: „Ať žije 

ping pong!“ to mě vážně dostalo. Udělalo mně 

to skutečně obrovskou radost a moc se na 

všechny těšíme zase po prázdninách. Uděláme 

vše pro to, aby naši chlapci patřili k těm nejlep-

ším.

-kam-
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Atletické soutěže družstev se dostaly do své 

poloviny. Hustopečskému oddílu se daří být 

mezi nejlepšími ve všech věkových kategoriích. 

Od žákovských soutěží výš tvoří Hustopeče, 

Břeclav a Valtice společný okresní výběr. 

Přípravka: Hustopečská přípravka měla 

pouze jedno kolo základní soutěže, kde skon-

čila druhá za Břeclaví. Druhé kolo bylo pro 

nepřízeň počasí odloženo na podzim. V něm 

se budou nejmenší hustopečští atleti snažit 

udržet druhou postupovou příčku do krajské-

ho fi nále. 

Zajícova liga: Tato soutěž není pro nás 

letos prioritou v celkovém pořadí družstev, ale 

dostávají zde příležitost většinou jen nejmlad-

ší kategorie jednotlivců. V nich se na předních 

příčkách drží např. bratři Martin a Vít Krůzovi, 

sestry Nikola a Vendula Seďovy, Lukáš Kostr-

houn, Jan Tančinec, Emma Frýbertová, Anežka 

Fojtíková a další. 

Mladší žactvo: Mladší žáci i žákyně suve-

rénně vyhráli obě základní kola a postoupili 

do krajského fi nále. Na podzim budou bojovat 

o postup na Mistrovství Moravy a nejsou zde 

bez šance. Z hustopečských závodníků se daří 

tradičně zejména děvčatům. 

Starší žactvo: Po třech kolech krajského 

přeboru slaví postup na Mistrovství Moravy 

a Slezska děvčata, která jedno kolo vyhrála 

a dvakrát byla těsně druhá. Nás může těšit, 

že to jsou právě hustopečské žákyně, které 

tvoří hlavní část tohoto společného družstva 

a výrazně bodují zejména v technických disci-

plínách. Starším žákům se tak dobře nedařilo 

a skončili celkově na nepostupovém pátém 

místě v kraji. 

Dorostenci: Dorostenci se po dvou kolech 

drží zatím na třetí postupové příčce na Mist-

rovství Moravy družstev, ale budou to mít 

v posledním kole na podzim hodně těžké, aby 

ji udrželi a postoupili na Mistrovství ČR. Ve 

společném okresním družstvu nás reprezentu-

jí pouze tři naši závodníci. 

Juniorky: V této soutěži máme ve společ-

ném družstvu dorostenek a juniorek zastou-

pení pěticí hustopečských dorostenek, které se 

společně s ostatními zatím drží těsně za postu-

povou třetí příčkou na Mistrovství ČR. Naše 

závodnice pravidelně hostují v I.lize žen.  

-had-

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Skvělého úspěchu dosáhl v  pondělí 

24. června mladý hustopečský atlet Štěpán 

Paulík na Letní olympiádě dětí a mládeže 

v Jablonci, když získal bronzovou medaili 

v hodu oštěpem mladších žáků v osobním 

rekordu 40,64 metru.

  "Je to můj největší úspěch a jsem straš-

ně rád, že se mi to povedlo," byla Štěpánova 

první slova po závodě. Štěpán podal vyrovna-

ný výkon a přes čtyřicetimetrovou hranici se 

dostal dvakrát. Jeho výkon se navíc stal novým 

okresním rekordem.

-had-

Článek byl zveřejněn na webu města 24. 6. 2019.

Pětice dorostenců reprezentovala první 

červnovou neděli SK Atletiku Hustopeče na 

Přeboru Jihomoravského kraje v Hodoníně. 

Tato soutěž se po letech znovu vrací do systé-

mu atletických soutěží na jižní Moravě a v nabi-

tém kalendáři si teprve hledá své místo. Naši 

atleti se však na tomto šampionátu předvedli 

ve skvělé formě a přivezli domů hned sedm 

medailí.

Nejvíce se dařilo Martině Galburové, která 

vyhrála trojskok za 10,55 m a druhou zlatou 

přidala v běhu na 100 m překážek, který vyhrá-

la v novém osobním rekordu 16,53 sekundy. 

Dvě medaile si přivezla i Denisa Stehlíková, 

která vyhrála skok vysoký a byla druhá v dálce. 

Čtvrté hustopečské zlato získal opět ve výšce 

Vojtěch Prokeš a stříbrné medaile získali Petr 

Kuchař v běhu na 1 500 m a Natálie Drbalová 

ve výšce.

-had-

Hustopeče mají nového olympijského medailistu!

Galburová dvojnásobnou krajskou přebornicí

Soutěže družstev v polovině

Mladý oštěpař Štepán Paulík dosáhl svého životního 

úspěchu.Fo
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Část družstva starších žákyň se stříbrnými medailemi za druhé místo v Přeboru Jihomoravského kraje. Díky 

tomuto umístění si vybojovala naše děvčata postup na Mistrovství Moravy a Slezska.
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Pojem Hygge kolem sebe můžeme slýchat 

čím dál častěji. Můžete ho vidět v souvislosti se 

životním stylem nebo se zařizováním nábytku 

a domácnosti. Co to Hygge je a pár příkladů, 

jak ho ve svém životě uplatnit se Vám pokusí-

me napsat v tomto článku. 

Hygge je dánský způsob žití a užívání si 

života. Dánové jsou podle studií nejšťastnější 

národ na světě a je velkou pravděpodobností, 

že je tomu tak z velké části jejich Hygge stylem 

života. Hygge je vlastně slovo vyjadřující 

pohodovou atmosféru v jakékoliv situaci. Je to 

způsob, jak prožívat štěstí v každé malé chvilce 

a způsob, jak si vytvořit kouzelnou atmosféru 

doma, na chatě, ale i venku. Dám Vám malý 

příklad klasického Hygge okamžiku:

Doběhnete domů ve chvíli, kdy se nebe 

zatáhlo do černa, je horký letní den, dusno a  

najednou začne obrovská letní bouřka. Vy zale-

zete pod teplou deku v obývacím pokoji, nasa-

díte teplé ponožky, zapálíte svíčky a uděláte 

si kafíčko s dortíkem nebo jiným zákuskem. 

Sednete si s oblíbenou knížkou a zaposlou-

cháte se do ťukání kapek na parapet okna. 

Víc Hygge už Vám být nemůže. Nebo vlastně 

může. Ještě si do příběhu přidejte svého part-

nera, který s Vámi zachumlaný v dece sedí také 

a máte dokonalý obrázek Hygge odpoledne. 

V tomto urývku jsme zachytili všechny 

hlavní body, které tvoří tu pravou Hygge atmo-

sféru. Jsou to tyto:

 

Svíčky: Svíčky jsou základem každého 

Hygge okamžiku. Dánové je zapalují stále 

a všude. Takže ať už je studený zimní nebo 

horký letní večer, neměla by Vám na stole 

chybět vonná svíčka, svícen nebo aromalam-

pa.

Deky, plédy, ponožky: Hygge je příjemný 

pocit, kdy Vám má být teplo a hlavně dobře. 

Dánové jsou doslova posedlí různými plédy 

a dekami, které nesmí chybět v žádném obýva-

cím pokoji. 

Jídlo a pití: Mezi Hygge potraviny rozhod-

ně nepatří zeleninové saláty a dietní jídla. 

Naopak Hygge nám umožňuje dopřát si, takže 

sladkosti, dortíčky, k tomu teplé kakao nebo 

kvalitní káva. V zimě je nejvíc Hygge svaře-

né víno, nejlépe, když je vlastnoručně doma  

s láskou vyráběné za zvuku praskajícího dřeva 

v krbu. 

Společnost: Hygge je být spolu, takže každý 

okamžik je příjemnější, který můžete prožívat 

ve dvou, ve třech a více lidech ve společnosti 

těch, před kterými můžete být skutečně sami 

sebou. Například taková hra karet nebo desko-

vých her v podzimním sychravém počasí je 

také velmi Hygge.

Hygge je prostě celoroční záležitost. Ať 

už na jaře podnikáte Hygge výlety, třídíte 

fotky z dětství, v létě vyrábíte domácí sirupy 

a marmelády, pořádáte Hygge pikniky v příro-

dě, na podzim chodíte na dlouhé procházky 

sbírat houby a v zimě trávíte dlouhé večery 

s knížkou nebo zachumlaní se svým domácím 

mazlíčkem v dece u televize, všechny tyto akti-

vity si můžete pořádně zpříjemnit a udělat je 

vyjímečnými. 

Tak co? Nadchl Vás životní styl Hygge? 

Pokud ano, je nejvyšší čas koupit si teplou 

deku, nějaké svíčky a zútulnit si svůj domov. 

Nezapomeňte, že takovou deku využijete jak 

v zimě, tak i při tom letním pikniku. A pokud 

nevíte, kde takovou deku sehnat, navštivte nás 

v prodejně Svět postelí Hustopeče, kde máme 

Hygge deky v nabídce celoročně.

SVĚT POSTELÍ HUSTOPEČE

 

Bratislavská 18 – Tržnice Pavlína

Tel.: 773 753 740

Život podle HYGGE aneb klíč ke štěstí 
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Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka. 

Byla ta nejdražší, byla to maminka. 

Dne 28. června by naše milovaná maminka 

a babička, paní Ludmila Kiliánová, oslavila své 

78. narozeniny. 

S láskou vzpomínají dcery s rodinami, syn a vnučky. 

Ruku Ti, maminko, nemůžeme dát,

abychom Ti k narozeninám mohli přát.

Jen kytičku květin na hrob dáme

a tiše zavzpomínáme.

Dne 25. července by se dožila 

paní Marie Dosoudilová 90 let.

Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují dcera 

a synové s rodinami, vnoučata a pravnučky.

Vzpomínky

Kdo v srdcích žije - neumírá. 

Dne 20. července vzpomeneme 6. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, 

babička a prababička, paní Josefa Hamerníková 

z Hustopečí. 

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou.

Zlaté slunko za horů zašlo, soumrak padá do polí. 

Tvé srdce věčný klid si našlo a nic už tě nebolí. 

Dne 3. července tomu bylo 21 roků, kdy nás navždy 

opustil náš tatínek a dědeček, pan Jan Havel 

z Hustopečí.

Vzpomínají manželka a synové Luboš, Mirek a Honza 

s rodinami.

Vždy budete milováni a postrádáni.

Dne 25. června uplynulo 10 let od chvíle, kdy 

nečekaně odešel pan Antonín Vala

a dne 3. července uplynuly 2 roky ode dne, kdy 

předčasně zemřel ve věku 43 let pan Kamil Vala.

Stále vzpomíná celá rodina.

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

10. srpna by se dožil 56 let pan Jiří Chvátal 

z Hustopečí.

Chybíš nám, vzpomínáme.

Již 9 roků spíš svůj tichý sen. Tvůj hlas se ztratil. 

Tvůj úsměv vítr s sebou vzal a nám jen vzpomínky, 

žal a bolest v srdci zanechal. 

Dne 9. června 2019 jsme vzpomněli 9. výročí úmrtí 

mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka 

pana Vlastimila Šaláška z Hustopečí a zároveň 

23. července 2019 vzpomeneme jeho nedožité 

84. narozeniny. 

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje 

manželka a děti s rodinami. 

Odešel náhle, nikdo to nečekal, 

osud sám chtěl, proč jen to uspěchal. 

Dne 29. července vzpomeneme 5. smutné výročí 

úmrtí pana Jana Chaloupky. 

Stále vzpomíná celá rodina. 

Marie a Bohumil Vejpustkovi

Jako by to bylo včera, co jste nás houpali na kolenou a věnovali nám svou 

lásku, úsměv, pohlazení a životní moudrost, nejcennější dary do života.

Už to bude rok, co jste se opět setkali, a my na vás nikdy nezapomeneme! 

S láskou vnučky s rodinami. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v měsíci květnu 2019
13.05.1930 Radoslav Beneš

13.05. 1938  Ludmila Rašovská

16.05.1938 Ĺudmila Tomešová

18.05.1930 Jaroslava Fejfušová

25.05.1938 Jiří Kukla

28.05.1929 Růžena Brožková

29.05.1934 Jan Lipár

29.05.1938 Božena Doušková

Zpracovala:Simona Procházková, komise obřadů a slavností


