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NOVÁ PAVUČINA BYLA SLAVNOSTNĚ 
OTEVŘENA - VÍTEJTE DOMA!

NOVÉ UČEBNY A MODERNÍ POMŮCKY 
SLOUŽÍ ŽÁKŮM KOMENDY

HUSTOPEČSKÝ SPOLEK ALFONS 
POČTVRTÉ VYSTAVUJE VE VÍDNI

POHÁDKOVÉ BYTOSTI NA KŘÍŽOVÉM 
KOPCI PŘIVÍTALY PODZIM

V PŘÁTELSKÉM SPORTOVNÍM 
TURNAJI ŽÁKŮ ZVÍTĚZILI VŠICHNI

ROČNÍK 2019 . ČÍSLO 10
ZDARMA



Vstupné: 250 Kč
Předprodej vstupenek: 
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kinosál
Hustopeče

středa

23. října 2
0

1
9

v 19.30
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Hrají: Valérie Zawadská, Jana Švandová, Simona Postlerová, Vanda Károlyi / 
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divadelní představení
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Vážení spoluobčané,
v době, kdy dostanete do rukou tyto Hustopečské listy, už 

budeme bilancovat a vzpomínat na 25. ročník Burčákových 

slavností. Každoročně první říjnový víkend oslavujeme burčák 

a kvasinku vinnou, která je na počátku toho, co je pro náš 

kraj typické, a to je víno. Končí sklizeň, sudy se plní burčákem 

a kvalita hroznů slibuje výtečná vína. Máme podzim, paprsky 

sluníčka ale ještě dokážou zahřát, i když noci a rána jsou 

bezesporu podzimní.

Co se událo v září? Kromě tradičních akcí (Ovčí bál, Vítání 

podzimu) se žáci základních škol Hustopečí, Modry a Benátek 

nad Jizerou utkali v  Hustopečích v  různých sportovních 

disciplínách v rámci Memoranda partnerských měst. Ofi ciálně 

jsme otevřeli nové Centrum volného času Pavučina a zahájili 

výstavu hustopečských výtvarníků spolku Alfons a jejich 

vídeňských kolegů ve vídeňském okresním muzeu Meidling. 

Kdyby někdo z  vás měl cestu do Vídně, může ji navštívit do 

28. listopadu. Farníci si slavnostně připomněli 25. výročí 

posvěcení kostela sv. Václava a sv. Anežky České, které spojili 

s biřmováním a naši nejmenší z folklorního souboru Krajcárek spolu s velkými kamarády z Hustopečské chasy si užili 

víkend při Svatováclavských hodech završený v sále společenského domu. Proběhla i zavádka, soutěže a to hlavní, 

tancování za doprovodu dechové hudby Pálavanka.

Z  investičních akcí došlo ke kolaudaci přístavby ZŠ Komenského a poslední fáze rekonstrukce Mateřské školy 

Školní, dokončuje se bezbariérová trasa Komenského – Údolní (zdržena na ulici U Větrolamu kvůli překládce plynu) 

a první etapa chodníku a cyklostezky ze Starovic po ZŠ Komenského. V současné době se budují parkovací stání a nová 

komunikace na ulici Tábory a zahájena byla druhá etapa cyklostezky od ZŠ Komenského k  restauraci U Halmů 

a směrem k ZŠ Nádražní. S tím vznikají nepříjemné komplikace v dopravě a parkování. Do konce listopadu by se 

měla situace uklidnit alespoň u páteřní komunikace – Sv. Čecha – Tábory – Žižkova. Zachovalou dlažbu ukládáme, 

abychom ji mohli využít pro opravy nevyhovujících chodníků v jiných částech města. V Žižkově ulici bude do konce 

roku dokončena stavba bytového plně bezbariérového domu, aby se na jaře roku 2020 mohli stěhovat první 

obyvatelé. Současně pokračuje budování druhého domu. V ulici Pitnerova nebyl vodovod. Po dvou letech projektování 

a povolování dokončujeme vybudování nového vodovodního řadu, který zokruhuje ulici Nádražní a Sv. Čecha. 

Současně byly vybudovány přípojky k soukromým nemovitostem. Vzhledem k nevyřešeným problémům s pozemky 

nemůžeme pokračovat v dalších plánovaných úpravách v této ulici, i když by si to jistě zasloužila. Brzy nastoupí fi rma, 

která vybuduje parkovací stání kolem bytového domu Sv. Čecha 1,3 (museli jsme čekat kvůli období vegetačního 

klidu), bude pokračovat budováním propojky ulic Mírová a Gen. Peřiny a parkoviště za urnovým hájem.  

Město zahájilo jednání se společností Kordis, která provozuje Integrovaný dopravní systém (IDS) Jihomoravského 

kraje s cílem zařazení linky školního autobusu do sítě IDS. Rada města schválila podání žádosti. Pokud Kordis vyhoví, 

znamenalo by to jistotu toho, že linka bude zařazena do jízdního řádu a bude provozována jakýmkoli dopravcem. 

Pro město to znamená také to, že by muselo domluvit systém platby pro žáky i seniory v příštím roce např. formou 

permanentky. Slevy na jízdném by znamenaly jen nepatrnou platbu za dopravu pro cestující děti i dospělé. Podobně 

řešíme stále se zvyšující náklady na svoz komunálního odpadu a poplatky občanů, které jsou od roku 2014 na částce 

448,- Kč a zdaleka nepokrývají náklady s  tím spojené. Ekonomický odbor připravuje analýzu stavu tak, abyste 

v příštím čísle HL dostali relevantní informace.

Vážení spoluobčané, 
přeji vám krásný podzim. Můžeme se těšit na oslavy 100. výročí založení Gymnázia, Šmardovo sousedské divadlo, 

oslavu Svatomartinských vín a husí nebo můžeme navštívit naše Kino. Víte, že nově se v kinokavárně pořádají tzv. 

hospodské kvízy, kdy se pětičlenné týmy utkávají ve vědomostní soutěži? I tak se dá příjemně trávit volný čas.

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Radní se sešli na své 20. schůzi

Radní jednali na své 21. schůzi

Z MĚSTA

Hustopečští radní jednali v úterý 27. srpna. 

Vybrali zhotovitele projektové dokumenta-

ce na stavební úpravy a modernizaci spole-

čenského domu, schválili pronájem volných 

prostor v  budově polikliniky a řešili stavbu 

vodovodu v ulici Pitnerova.

Zase o krok blíž je rekonstrukce 
společenského domu v Hustopečích

  Radní potvrdili smlouvu se zhotovite-

lem projektové dokumentace, která bude 

sloužit i jako podklad pro vydání stavební-

ho povolení na rekonstrukci společenského 

domu. To by mělo být fi nální do 17 měsíců od 

podpisu smlouvy. „Vybírali jsme ze 14 nabí-

dek a s  nejnižší cenou vyhrála fi rma STRAET 

ARCHITECTS, s.r.o., která projekt zpracuje 

v  souladu se studií architektů Marka Gabrie-

la Ječmena a Jakuba Cahy z  loňského dubna,“ 

doplnila starostka města Hana Potměšilová. 

Dokumentace vyjde městský rozpočet na část-

ku okolo 2,3 milionů korun.

Nové záchytné parkoviště v Bratislavské 
ulici bude částečně uzavřené kvůli zemním 
pracím souvisejícím s elektrifi kací železnice 

Investor modernizace železnice, kterým je 

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), měl 

mít podle původního plánu stavbu hotovou 

ještě před budováním přilehlého parkoviště. 

Realizaci však brzdily nedořešená vlastnictví 

dotčených pozemků nebo podmínka Povodí 

Moravy spočívající v  nutnosti zvednout kolej 

v záplavovém území o jeden metr. „My jsme na 

výstavbu nových parkovišť čerpali dotaci a její 

podmínkou bylo dokončení díla do prosince 

roku 2018. Termín byl vázán smlouvou a nešlo 

ho posunout, v případě porušení bychom risko-

vali vracení téměř jedenáctimilionové dotace,“ 

vysvětlila Potměšilová. SŽDC vzniklou situaci 

akceptovala, nezbytné práce provede a uhra-

dí veškeré náklady související s  rozebráním 

části parkoviště a jeho následným uvedením 

do původního stavu. „Samozřejmě jsme infor-

movali i poskytovatele dotace, Integrovaný 

regionální operační program, který s návrhem 

řešení souhlasí,“ doplnila Potměšilová

Prostory polikliniky jsou plně obsazené
  Radní schválili smlouvu o nájmu posled-

ních dvou volných místností v  suterénu 

budovy. Již dříve o ně měla zájem společnost 

Girasole věnující se sociálním službám. Od 

záměru původně upustila kvůli zamítnuté 

žádosti o dotaci. Tu jí ale nyní poskytovatel 

přiznal, nezisková společnost rozšiřuje činnost 

o odlehčovací služby pro pečující a místnos-

ti obsadí. Poliklinika je tak plně využita a své 

místo zde našly zdravotnické a sociální služby, 

masáže nebo například kadeřnictví.

Chodníky v ulicích U Větrolamu a Údolní 
budou hotové do 30. září

„Důvodem měsíčního zpoždění oproti 

předpokládanému termínu dokončení chod-

níků jsou nutné přeložky plynu a vody. Tepr-

ve potom můžou nastoupit stavební dělníci 

a chodníky dokončit,“ vysvětlil místostarosta 

města Bořivoj Švásta. 

Se začátkem školního roku vyrazí na trasu 
opět školní autobus

  Radní prodloužili dodatkem dobu trvání 

smlouvy se společností BORS BUS s.r.o., která 

zajišťuje v Hustopečích jízdy školního autobu-

su. Od začátku školního roku vozí opět školáky, 

jejich rodiče, ale například i starší lidi bydlící 

daleko od centra města.

-hrad-

 Článek byl zveřejněn na webu města 29. 8. 2019.

Hustopečští radní se sešli v  úterý 10. září. 

Mezi hlavní body jednání patřilo vypsání 

soutěže na zpracovatele projektové doku-

mentace inženýrských sítí pro území za ulicí 

Generála Peřiny, objednání studie k  úpravě 

prostoru kolem historické studny v ulici Svato-

pluka Čecha i vyhotovení návrhu rekonstrukce 

kabin na fotbalovém hřišti.

Zasíťování pozemků pro rozvoj města
Radní schválili zveřejnění výběrového říze-

ní na dodavatele projektu inženýrských sítí 

v  oblasti za ulicí Generála Peřiny.   Již minulé-

mu zastupitelstvu se podařilo směnit pozem-

ky o rozloze 2,5 ha se zemědělskou společností 

Zemos, a.s.  „V  souladu s  územním plánem 

se právě tady nachází rozvojová oblast pro 

Hustopeče. Kromě nových domů zde přibudou 

také budovy občanské vybavenosti, mezi které 

může patřit například mateřská škola nebo 

penzion pro seniory,“ doplnila starostka Hana 

Potměšilová. Zasíťování pozemků je dalším 

krokem k plánované budoucí výstavbě.

Zvýšení poplatku za TKO
Jedním z  bodů jednání radních byl popla-

tek za sběr tuhého komunálního odpadu. 

Ten činí v  současné době 448 korun za 

osobu a nepokryje náklady města na shroma-

žďování, sběr, přepravu, třídění a odstraňování 

odpadu. Maximální hranice ročního poplatku 

pro Hustopeče je 750 korun za osobu. „Neře-

šili jsme zatím konkrétní částku, tato diskuse 

bude otevřena na zastupitelstvu, jehož pravo-

mocí je vybíranou částku změnit. Shodli jsme 

se ale, že by měla být od jeho placení osvobo-

zena miminka do věku jednoho roku,“ uvedla 

k záležitosti Potměšilová.

Úprava okolí pumpy v ulici Svatopluka Čecha
Novou fazónu získá místo okolo pumpy 

v  ulici Svatopluka Čecha.  Jedná se o nejstarší 

studnu s pumpou v Hustopečích, která pochá-

zí z  dob habánů. „Pumpu jsme opravovali asi 

před rokem a je nyní plně funkční. Teď přijde 

na řadu úprava výklenku, aby získal zaslou-

žený punc historie. Zvažujeme i jeho případ-

né zastřešení. Na radě jsme schválili zadání 

studie odborníkům,“ prozradil místostarosta 

Bořivoj Švásta.

Nová sběrná místa
V  Hustopečích přibudou dvě nová sběrná 

místa pro kontejnery. Jedno z nich bude ukáz-

kové a bude sloužit i k výuce dětí. „Toto sběrné 

místo plánujeme v Šafaříkově ulici u Pavučiny 

a nabídne i výukové programy o způsobu uklá-

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Část parkoviště u nádraží bude dočasně uzavřena.

Okolí nejstarší pumpy v Hustopečích se bude 

upravovat.
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Zastupitelé se ve čtvrtek 19. září sešli na své 

VI. schůzi. V úvodu byl zvolen nový předseda 

kontrolního výboru místo Richarda Homo-

ly, který na tuto funkci i funkci zastupitele 

rezignoval. Na návrh Zdeňka Rybáře (ODS) byl 

novým předsedou zvolen Libor Sadílek. Nový 

zastupitel bude volen až na listopadovém 

zasedání zastupitelstva.

Sdělení starostky
Starostka informovala o všech investičních 

akcích, které se v současné době ve městě 

realizují. Omezení, která s sebou nesou, způso-

bují mnohé komplikace, ale pro vznik nových 

staveb jsou nezbytná.

Ve městě přibudou tři noví strážníci
Proběhlo výběrové řízení na nové městské 

strážníky. Byli vybráni celkem tři uchazeči, po 

absolvování nezbytné školy se stanou plno-

hodnotnými strážníky. Od nového roku tak ve 

městě bude sloužit celkem 5 strážníků.

Zadání změny č. 3 územního plánu města
Územní plán města z roku 2013 byl již 

dvakrát pozměněn. Protože se vyskytly nové 

podněty, zadalo zastupitelstvo zpracování 

třetí změny. Požadavky se týkají například 

plánovaného rozšíření čistírny odpadních vod, 

vybudování objektů veřejné vybavenosti vedle 

dopravního hřiště nebo ploch pro výsadbu zele-

ně.

Žádosti o odkupy nemovitostí
Město se rozhodlo získat úplatně pozemky 

u ubytovacího zařízení v Celném – Těchoní-

ně, aby mohlo s celou nemovitostí svobodněji 

nakládat. Zastupitelé jednomyslně schválili 

koupi domu po paní Nohelové za cenu 8,5 mili-

onu korun. Zastupitelstvo prodloužilo Jiho-

moravskému kraji lhůtu pro zahájení výstavby 

domova se zvláštním režimem na pozemku za 

poliklinikou, jehož část mu město darovalo, do 

konce roku 2020.

Druhé kolo dotací spolkům
Představitelé města schválili ve druhém kole 

dotace charitativním, sportovním, církevním 

a dalším spolkům podle návrhu komisí rady 

města. Na zasedání vystoupil Petr Semerád, 

který zažádal o mimořádné zvýšení dotace 

spolku Házená Legata Hustopeče o 200 tisíc 

korun. Zastupitelé schválili zvýšení o sto tisíc.

5. rozpočtové opatření
Zastupitelstvo města Hustopeče schválilo 5. 

rozpočtové opatření roku 2019. Příjmy i výdaje 

byly navýšeny zhruba o 11 milionů korun.

Přijetí kontokorentního úvěru
Město přijalo nabídku kontokorentního 

úvěru. Tato pojistka se používá na překle-

nutí období, kdy se běžný účet města může 

přechodně dostat do defi citu.

Obecně závazná vyhláška o stanovení 
koefi cientu pro výpočet daně z nemovitých 
věcí

Zastupitelé schválili vyhlášku o stanovení 

koefi cientu pro výpočet daně z nemovitých 

věcí. Zvýšení koefi cientu se běžných občanů 

města nedotkne, týká se dopravy, stavebnictví 

a podobně.

Vyúčtování investic města
Členové zastupitelstva byli informování 

o vyúčtování velkých investic města. Rekon-

strukce multifunkčního kulturního centra 

(KINO) stála celkem 46,5 milionu korun, půl 

milionu zaplatila dotace. Nové polyfunkční 

komunitní centrum Pavučina si vyžádalo přes 

31,5 milionů korun. Náklady na rekonstruk-

ci a modernizaci ZŠ Komenského byly téměř 

60 milionů, zhruba 46 milionů bylo hrazeno 

z dotačních prostředků.

Diskuse
Při diskusi zazněl dotaz, kdy budou hotové 

úpravy okolí nové Pavučiny. „Nákladné úpravy 

budou hotové do konce června příštího roku,“ 

sdělil místostarosta Bořivoj Švásta. Dále byli 

zastupitelé tázáni na využití domu U Synků, 

na stavbu nové haly soukromého investora 

ve směru na Starovičky nebo důvod odsunutí 

výstavby nové protihlukové stěny. „Realizace 

stavby byla odsunuta kvůli zjištění 61 dutin, 

které se nachází v plánované trase stěny,“ 

odpověděla starostka Hana Potměšilová.

-kam-

Článek byl zveřejněn 20.9.2019 na webu města.
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Zastupitelstvo prodloužilo Jihomoravskému kraji lhůtu pro zahájení výstavby domova se zvláštním režimem 

na pozemku za poliklinikou.

Z jednání zastupitelstva

dání odpadu a jeho třídění,“ vysvětlil Švásta.   

Druhý prostor pro kontejnery vznikne před 

penzionem a restaurací U Halmů.

Studie nových kabin
Radní zadali zpracování architektonické 

studie nových kabin v  areálu stadionu.  Slou-

žit by měly hráčům i trenérům z  FC Husto-

peče a dětem z  místní atletiky. „Budova je již 

poměrně dlouho v  neutěšeném stavu. Nová 

stavba počítá s minimálně osmi kabinami pro 

fotbalisty, šatnami, skladem dresů, prádelnou 

a šušárnou, klubovnou i odpovídajícím záze-

mím pro atlety,“ doplnil Švásta. Vyhotovení 

studie, která odhadne náklady na realizaci, 

potrvá zhruba dva měsíce. Na dokument navá-

žou práce na projektu potřebném pro stavební 

povolení.

Hřiště Lipová získá nový nátěr
Natěračských prací na dřevostavbě na 

dopravním hřišti se ujmou žáci místního učili-

ště.

-hrad-

Článek byl zveřejněn 11. 9. 2019 na webu města.

Vodovody a kanalizace
 Břeclav, a. s.., 

středisko Hustopeče,

oznamují, že ve dnech 

1. 10. – 25. 10. 2019 
budou provádět 

odečty vodoměrů
v Hustopečích.



HUSTOPEČSKÉ LISTY    10 | 19STR 4

Čas od času se stane, že si někdo splete 

trávník nebo parkovací místo u veřejných 

kontejnerů se sběrným dvorem. U sběrných 

míst nacházíme nábytek, sedačky, koberce, 

matrace. Přemáháme chuť je tam nechat, ať 

to tam těm nepořádným lidem straší. Ale tím 

bychom potrestali jen slušné okolí, obyvatele, 

kterých je veliká většina a kterým vadí, když to 

u nás vypadá jako na Chánově. Takže přijedou 

městské služby a udělají za někoho jeho práci, 

nepořádek odvezou. 

Kdyby byli tito odkládači malé děti, radili 

bychom: „Stará sedačka v parku na trávě hyzdí, 

patří na sběrný dvůr. Sběrný dvůr je otevře-

ný 20 hodin týdně, někdy dopoledne, někdy 

odpoledne, v  sobotu prakticky celý den. Když 

nemáte jak odpad na dvůr dovézt, požádejte 

někoho ze sousedů s vozíkem o pomoc. Vozík 

za auto se v krajním případě dá půjčit v půjčov-

ně. Odpad se na sběrném dvoře odebírá zdar-

ma.“ Ale malé děti sedačku z bytu neodvlečou. 

Co máme poradit dospělým?

Městské služby odpad vždy odvezou, proto-

že se starají o to, abychom to tady měli hezké. 

Ale rádi bychom, aby se odkládání nestalo 

pravidlem. Nechceme ztrácet čas uklízením 

po nepořádných jednotlivcích a nechce-

me rozmisťovat kamery do každého koutu 

v Hustopečích. Objemný odpad je prostě 

potřeba odvézt na sběrný dvůr. 

Děkujeme Vám za pochopení.

Ivan Chrastina,
Městské služby Hustopeče

Ondřej Němeček,
Městský úřad Hustopeče, OŽP

Ve druhém zářijovém týdnu začali dělní-

ci pracovat na vybudování nového vodovodu 

v ulici Pitnerově. Byly zahájeny výkopové práce, 

aby se mohl propojit vodovodní řad mezi ulicí 

Nádražní a Svatopluka Čecha. Vodovod v této 

ulici dosud chyběl a lidé, kteří zde bydlí, měli 

k vodě komplikovaný přístup.

„Jeden dům nebyl vůbec připojený, takže 

pitnou vodu museli dovážet, užitkovou vodu 

čerpali ze studny a ostatní byli připojeni buďto 

z ulice Nádražní přes cizí pozemky anebo 

z ulice Svatopluka Čecha,“ osvětlil důvody akce 

místostarosta Bořivoj Švásta. 

Přípojky na jednotlivé pozemky byly polo-

ženy zároveň s hlavní propojkou. Přímo z ulice 

Pitnerovy tak byla na vodu napojena i budova, 

kterou v současné době využívají skauti. Dosud 

byla připojena z ulice Nádražní.

Výkopové práce fi nancovalo město, zbytek 

uhradily VaK. Výkopové práce za necelých 

300 tisíc korun realizovala fi rma Hast, dokon-

čení pokládky nového vodovodu bylo napláno-

váno zhruba do konce září.

V ulici Pitnerova se v budoucnu počítá 

i s dalšími úpravami. Rekonstrukce důležité 

komunikační propojky se plánuje už několik 

let, položení chybějícího vodovodu je jedním 

z důležitých předpokladů realizace. „Ulice je 

vyprojektována na úpravu, měla by tam vznik-

nout nová parkovací místa, nové sběrné místo, 

celá komunikace by se měla spravit, ale pořád 

řešíme majetky, protože část pozemku není 

města a čekáme, až se nám to podaří vyjednat,“ 

vysvětlil Švásta.                                                                                -kam-

Položení nového vodovodu usnadní obyvatelům ulice 

Pitnerovy přístup k vodě. 
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Objemný odpad je třeba odvážet na sběrný dvůr. 

Přesto se u sběrných míst pořád objevuje nábytek, 

matrace nebo koberce.

V ulici Pitnerově je nový vodovod
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Sběrné místo není sběrný dvůr

Dobrovolníci pracovali na Pastelce i Pavučině
Teambuilding a dobročinnost, tyto dva cíle 

má tradiční akce fi rmy Norma nazvaná Help 

Day. V Hustopečích se letos konala druhý záři-

jový pátek odpoledne, účastnila se jí asi dvacít-

ka zaměstnanců.

„Help Day je v rámci Norma Group den, 

který věnujeme zvelebování okolí ve svém 

městě nebo místě, kde fi rma sídlí. My se 

snažíme jeden den v roce naplánovat akci na 

pomoc městu Hustopeče,“ vysvětlil prokurista 

fi rmy Zdeněk Modra. Účast je nabízena všem 

zaměstnancům, zapojují se lidé z administra-

tivy i výroby, mnozí z nich pravidelně, už pátým 

rokem. V minulosti pracovali například na 

dětském hřišti nebo v penzionu pro důchodce. 

„První rok jsme pomáhali čistit rybník, bylo nás 

kolem padesáti. Poslední roky se počet ustálil 

zhruba na dvaceti lidech,“ zavzpomínal Modra.

Letos se dobrovolníci rozdělili na dvě 

skupinky, jedna zvelebovala okolí nové 

Pavučiny před jejím nedělním slavnostním 

otevřením. Muži natírali prolézačky a ženy 

čistily záhon. Další účastníci přiložili ruku 

k dílu v Mateřské škole Pastelka, která po dobu 

rekonstrukce hospodářské budovy fungova-

la v nezbytně omezeném režimu. Vydatně 

pomohli s hrubým úklidem kuchyně tak, aby 

mohla brzy proběhnout mnohými očekávaná 

kolaudace stavby. A vyslyšeli i prosbu o pomoc 

s renovací starého nábytku, natírali zrezivělé 

stoly z kuchyně.

Nezbývá, než si přát, aby fi rma Norma 

v této bohulibé tradici pokračovala i v dalších 

letech a aby se její veřejně prospěšné aktivi-

ty staly inspirací také dalším hustopečským 

podnikům.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 16. 9. 2019.Fo
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Jedna skupinka dobrovolníků zvelebovala okolí 

Pavučiny.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Světelná informační tabule na parkovišti 

před jídelnou Základní školy Komenského už 

koncem srpna informovala, že začátkem září 

se tu začne pracovat na další etapě cyklostezky.

V úterý 3. září se začalo s demontáží oplo-

cení. „Práce budou pokračovat demolicí zídky, 

bude se posouvat v úseku od křižovatky ulice 

Tábory a Dvořákova po vstup do jídelny,“ přiblí-

žil stavbyvedoucí David Noga. Posunutím 

zídky se uvolní prostor pro cyklostezku, chod-

ník i podélná parkovací stání. „Chodník souse-

dící s toto zídkou bude do konce září uzavřen, 

stejně jako přilehlé parkoviště. Poté budou 

práce přerušeny a bude se čekat na přeložky 

inženýrských sítí,“ pokračoval Noga.

Pěší mohou používat chodník na druhé 

straně ulice, do školy a do jídelny se dostanou 

přes místo pro přecházení. 

Chodník na jedné straně ulice byl z důvo-

du zahájení prací uzavřen i na jiném úseku 

budoucí cyklostezky, na ulici Bratislavská od 

vjezdu do fi rmy Frauenthal až k tržnici Pavlína. 

Zhotovitelská fi rma slíbila, že v době Burčáko-

vých slavností bude tento chodník funkční.

Firma Swietelsky zároveň realizuje i další 

investiční akci města, rekonstrukci silnice na 

ulici Tábory spolu s vybudováním parkovacího 

pásu. „V týdnu od 9. září se tu začaly demon-

tovat obrubníky a připravovat parkovací stání,“ 

uvedl stavbyvedoucí. Ulice Tábory bude celko-

vě uzavřena do konce listopadu, v termínu 

Burčákových slavností bude průjezdná.

Všem, kterých se omezení způsobená 

dopravními uzavírkami dotknou, patří velký 

dík za shovívavost!                                                    -kam-
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V průběhu loňského školního roku byl na 

ZŠ Komenského realizován projekt stavebních 

úprav a nového vybavení za téměř šest desí-

tek milionů korun. Rozsáhlé stavební práce 

s sebou přinášely řadu omezení a komplikací 

běžného chodu školy. V červnu byla stavba 

zkolaudována a nové učebny od září začaly 

sloužit žákům. 

Nad spojovacím krčkem mezi hlavní budo-

vou a přístavbou vznikla odborná učebna 

přírodopisu. Je vybavena zcela novým nábyt-

kem, tabulí s interaktivním dataprojektorem, 

ve třídě jsou nové rozvody vody pro různé labo-

ratorní práce či praktika. V rámci projektu byla 

dovybavena i učebními pomůckami za více 

než půl milionu korun. „Jsou zde nové digitální 

mikroskopy, nové modely nerostů a minerálů 

a asi nejzajímavější jsou 3D modely lidského 

těla,“ představil nové vybavení  učebny ředitel 

školy Jaroslav Vysloužil.

Nad učebnou přírodopisu je nová učebna 

digitálních technologií. Bude se zde vyučovat 

výpočetní technika, ale žáci a učitelé ji budou 

využívat i v celé řadě dalších předmětů, proto-

že je vybavena 30 pracovními počítači a vejde 

se sem celá třída. 

Nové počítače byly instalovány i ve stávající 

učebně informatiky a další pomohou se zave-

dením nového informačního systému. „Od září 

naše škola přešla na takzvanou elektronickou 

žákovskou knížku. Z toho důvodu se mnoho 

počítačů, které byly pořízeny v rámci dotace, 

nachází v kabinetech a v jednotlivých třídách,“ 

prozradil Vysloužil.

Jedním z hlavních cílů nákladného projek-

tu bylo zajištění vnitřní konektivity školy 

a připojení k internetu. Celá škola je pokryta 

signálem dvou wifi  sítí, kantorské a žákovské, 

na které jsou nastavena různá omezení.

 Lze se k nim připojit i z nových učeben 

v nástavbě nad objektem dílen. V učebně 

Centrum volného času Pavučina slaví. Po 

téměř dvou letech kompletní výstavby se 

konečně dočkali nové budovy, o které snili od 

samého začátku fungování Pavučiny. Slav-

nostní otevření proběhlo 15. září v odpoled-

ních hodinách a na své si přišly jak děti, tak 

i rodiče. Čekaly je výtvarné dílny, jízda na koni, 

střelba z luku či občerstvení v podobě poma-

zánek, řízečků nebo cupcaků.

Nová, o patro vyšší budova ve tvaru písme-

ne L, která bude sloužit nejen zaměstnan-

cům, ale hlavně všem, kdo budou Pavučinu 

ve svém volnu navštěvovat. V horním patře 

budovy jsou pokoje s kvalitním nábytkem 

a postelemi, které jsou určeny nejen pro 

ubytování místních dětí v  rámci akcí CVČ, ale 

také pro různé návštěvy z celé republiky.

Velkou roli v celé přestavbě budovy sehrálo 

město.  ,,Město se na akci podílelo od úplného 

začátku, od myšlenky, že by měla vzniknout 

nová Pavučina, bylo samozřejmě  při hledání 

fi nancí, vytváření studie, projektování a potom 

soutěžení projektů, realizaci i kolaudaci,” 

připomněla náročný zrod  starostka Hana 

Potměšilová.

O stavbu se však zasloužili také tamější 

zaměstnanci, kteří přicházeli s nápady, jak by 

nová budova měla vypadat. ,,Oni dobře vědí, 

co je potřeba, co tady musí být, aby Pavučina 

fungovala tak, jak má, aby činnost probíhala, 

jak se sluší a patří,” vysvětlil bývalý 

ředitel Bořivoj Švásta.

Velké prostory vybízejí k  tomu, aby byly 

neustále zaplněny. Proto začala Pavučina 

nově spolupracovat s neziskovou organiza-

cí Diakonie Betlém. ,,Protože je ta budova 

opravdu nádherná a chtěli jsme, aby se využí-

vala i v dopoledních hodinách, domluvila se 

spolupráce s Betlémem z Klobouk. Pět dnů 

v týdnu sem bude dojíždět handicapovaná 

mládež a bude tu mít svoje aktivity,” informo-

val místostarosta Švásta.

Spolu s novou stavbou vzniklo mimo 

jiné také nové logo Pavučiny, které s celým 

komplexem dokonale harmonizuje. Vybíralo 

se z několika návrhů Lukáše Průdka. Důleži-

tým prvkem loga měla být hravost, jednotli-

vé části, které umožňují variabilní skládání. 

Podstatné byly také barvy, které ladí s těmi 

okolo oken a v interiéru.

-slam-

Článek zveřejněn na webu města 16.9.2019.Spolu s novou stavbou vzniklo také nové logo 

Pavučiny, které má vyjadřovat hravost a variabilitu.

Pavučina je otevřena - vítejte doma!

Žáci na Komendě přišli do nových učeben
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Nová učebna přírodopisu je vybavena řadou nových 

pomůcek, včetně  zvětšených maket částí lidského těla. 

Ulice Tábory bude několik měsíců uzavřena
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Kabelky budou pomáhat už počtvrté
Kabelky mohou být velmi užitečné, své 

o tom ví každá žena. Jak příjemné je podleh-

nout Kabelkománii už počtvrté budete moci 

zažít i v Hustopečích. 

Specializovaný charitativní bazar pomáhá 

Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Sociální 

odbor Městského úřadu v Hustopečích se letos 

k akci připojí už počtvrté. „Nápad pochází ze 

Znojma, kde paní Hlobilová uspořádala první 

ročník Kabelkománie a zavedla tuto tradici,“ 

prozradil Pavel Furch ze sociálního odboru.

Dobročinný prodej kabelek se rozšířil i do 

dalších měst. Každý, kdo chce pomoci, může 

věnovat libovolnou kabelku. Ty se potom 

prodávají za minimální cenu 50 korun. Díky 

velkorysým dárcům v minulých letech zaplnilo 

stánek na Burčákových slavnostech v Hustope-

čích na 400 různých exemplářů. 

„Kabelky se do 30. září vybíraly na sběrných 

místech na podatelnách Městského úřadu 

v Hustopečích a v Městské nemocnici Husto-

peče. Kabelky jsme prohlédli a ty, které jsou 

v dobrém stavu, dáme do prodeje,“ vysvětlil 

Furch.  Prodávat se budou 5. října, v sobotu na 

Burčákových slavnostech, po celý den. Stánek 

najdete na obvyklém místě v horní části 

náměstí.

Současně bude probíhat i nábor do regis-

tru dárců kostní dřeně.Kromě hezké kabelky 

tu můžete získat krásný pocit, že jste pomohli 

nemocným leukémií. Třeba i tím, že se zařadí-

te do seznamu dárců kostní dřeně. „Při náboru 

do registru se vyplní krátký dotazník, a potom 

probíhá stěr z dutiny ústní. Štětečkem se nebo-

lestně vezme vzorek, ten se potom dále zkou-

má, jestli je člověk vhodný, aby daroval kostní 

dřeň,“ informoval Furch.

Finance získané díky Kabelkománii pomá-

hají právě při registraci nových dárců. „Za 

loňský rok jsme vybrali zhruba 6,5 tisíc, celkově 

za předchozí tři ročníky zhruba 25 tisíc korun,“ 

uvedl Furch. Zapojte se letos do Kabelkománie 

i vy a pomozte někomu zachránit život!

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 13. 9. 2019.

Pohodlněji, rychleji a bezpečněji se už brzy 

dostanete vlakem z Hustopečí přímo do Brna. 

Umožní to nákladná rekonstrukce lokální trati 

do Šakvic, která byla zahájena začátkem září.

Letos v červenci uplynulo 125 let od chvíle, 

kdy do Hustopečí přijela první lokálka. „Vyvr-

cholila tím dlouhodobá snaha části Hustope-

čanů, být propojeni železnicí, protože v první 

fázi, když se stavěla Severní dráha císaře Fran-

tiška, v roce 1839, se to hustopečským předsta-

vitelům, hlavně formanům, podařilo oddálit. 

Hustopeče nebyly připojeny na hlavní dráhu, 

která propojovala Vídeň s Bochnií v dnešním 

Polsku,“ vrátila se k počátkům železniční trati 

vedoucí Městského muzea Soňa Nezhodová. 

Ne všichni tehdy dokázali odhadnout dopady 

a význam železničního spojení. Rozhodnutí 

hustopečských zastupitelů ovlivněné tlakem 

formanů, kteří v projektu viděli ohrožení 

své profese, se ukázalo jako velmi úzkoprsé. 

„Hustopeče se tím dostaly hospodářsky mimo, 

a byla potom snaha to nějakým způsobem 

řešit. Je docela zajímavé, že do čela této snahy 

se postavili Židé, na čele s Jakobem Redlichem, 

který byl i předsedou náboženské obce židov-

ské a byl zde zastupitelem městským,“ pokra-

čovala Nezhodová. Železniční spojení bylo pro 

Redlicha důležité i proto, že tu měl cihelnu 

a další obchodní aktivity, později vybudoval 

úzkokolejku přímo do cihelny.

Za vedení starosty Schleymayera se měst-

ské zastupitelstvo vyslovilo pro zřízení lokální 

dráhy. Jejím prvním koncesionářem byl právě 

Redlich, postavil ji židovský stavební podni-

katel Adolf Aškenaz. „Součástí toho velkého 

obchvatu byla i krásná restaurace, která byla 

postavena přímo na nádraží, dneska nádraží 

Šakvice, v anglickém stylu,“ prozradila Nezho-

dová.

Zastávka na trati z Břeclavi do Brna získa-

la název Šakvice až v roce 1948. Vlak v tomto 

místě začal zastavovat kolem roku 1879, vznik-

la tu jakási dřevěná budka a zastávka měla 

jméno Hustopeče – Popice. „Tehdy Hustopeče, 

protože to bylo na jejich katastru, požádaly, 

aby se ta stanice nejmenovala Hustopeče – 

Popice, ale Hustopeče. Od té doby to byla stani-

ce Hustopeče – Severní dráha,“ přiblížila vývoj 

Začala plánovaná rekonstrukce železniční trati do Hustopečí
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Letos v červenci uplynulo 125 let od chvíle, kdy do 

Hustopečí přijela první lokálka. Její zakladatel Jakob 

Redlich pořídil pro trať dvě tendrové lokomotivy, 

jednu z nich pojmenoval po své manželce Therese.

odborných předmětů se vyučuje převážně 

fyzika. Dvě sousední jazykové učebny slouží 

efektivní dělené výuce, převážně cizích jazy-

ků.  Každá třída je vybavena 15 notebooky, ve 

kterých je nainstalován speciální software.

V přízemí objektu dílen prošla zásadní 

rekonstrukcí cvičná kuchyňka. „Součástí učeb-

ního plánu naší školy je i vaření, má na této 

škole dlouhou tradici. Vyučuje se i v odpoled-

ních hodinách buď jako kroužek nebo jako 

povinně volitelný předmět. Kuchyňka je vyba-

vena myčkou, ledničkou, máme tady plynové 

sporáky nebo elektrické trouby,“ informoval 

ředitel školy.

I do kuchyňky, stejně jako do všech dalších 

prostor školy, se díky realizaci projektu dosta-

nete bezbariérově. Budova dílen je s hlavní 

budovou propojena spojovacím krčkem, byly 

vybudovány dva výtahy, dvě schodišťové ploši-

ny a toalety pro imobilní osoby.

K celkovému zlepšení podmínek pro vzdě-

lávání přispěla i úprava zeleně kolem školy 

za necelého půl druhého milionu korun. Byly 

vysazeny nové stromy, keře a trvalky s jedlý-

mi plody, vznikl vzdělávací záhon s bylinkami, 

vyvýšený zeleninový záhon, nebo květnatá 

louka. Přibylo i 19 laviček a stojan na kola.

Úpravy a modernizace na ZŠ Komenského 

však realizací dotovaného projektu nekončí. 

Vedení města rozhodlo, že je třeba zrekonstru-

ovat schody před hlavním vchodem. Opravy za 

zhruba 200 tisíc korun byly dokončeny v září.

Koncem srpna byla sfouknuta nafukova-

cí hala, která zastřešovala hřiště u školy, aby 

mohl být vyměněn opotřebovaný umělý 

povrch sportoviště. Stavební fi rma pracuje 

na úpravách podloží. Poté bude položen nový 

koberec a následně bude zase postavena 

takzvaná bublina. Předpokládá se, že by celé 

dílo mělo být hotovo do konce října,“ uzavřel 

Vysloužil.                                                                         -kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 29. 8. 2019.
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100 let Gymnázia v Hustopečích (3/3)
Gymnázium nastoupilo truchlivou odyseu 

a bylo různě transformováno a přesunováno 

z místa na místo. Nejprve našlo útulek v učňov-

ské škole pro zedníky a malíře-natěrače na 

Fučíkově (dnes Masarykově) náměstí. V  roce 

1953 nastala školská reforma, kterou byla nově 

zřízena tzv. jedenáctiletá střední škola (JSŠ), 

jejíž poslední tři ročníky byly výběrové a nahra-

zovaly bývalá gymnázia. V roce 1960, po zruše-

ní hustopečského okresu, dostala škola pro 

své účely budovu okresního soudu v Nádražní 

ulici, a po ukončení adaptačních prací se k 1. 10. 

1961 hlavní část školy přesunula do této budo-

vy. Mezitím došlo k  prodloužení základního 

školního vzdělání na 9 let (ZDŠ) s na ně nava-

zujícími třemi výběrovými ročníky, tj. střední 

všeobecně vzdělávací školou (SVVŠ), a to pod 

společnou správou se ZDŠ. V roce 1964 dosáh-

la škola 6 tříd denního studia a 1 třídy večerní-

ho studia pracujících, a proto došlo k  jejímu 

osamostatnění a k  přechodu k  novému zřizo-

vateli – Jihomoravskému krajskému národ-

nímu výboru (JKNV). Nedostatečné výukové 

prostory se uspokojivě vyřešily až v  roce 1967, 

kdy střední škola obdržela od JKNV budovu 

zrušeného zemědělského odborného učiliště, 

které sídlilo v objektu bývalé okresní politické 

správy na Dukelském náměstí. Přesídlením 

do této pamětihodné budovy skončila pro 

gymnázium éra neustálého stěhování.  

Ve školním roce 1968–1969 byli již studenti 

přijímáni opět ke čtyřletému studiu na postup-

ně zřizovaném gymnáziu, které opět nahradilo 

dosavadní SVVŠ. V roce 1970 bylo na gymnáziu 

192 žáků denního studia a 17 studentů navště-

vovalo třídu večerního studia pracujících.

Po sametové revoluci nebyly změny tak 

překotné, a to ani v  personálním ohledu. 

V  roce 1990 byl do vedení gymnázia jmeno-

ván Mgr. Jan Sedláček, který na tomto postu 

zůstal až do roku 2018 jako nejdéle působící 

ředitel v  dějinách této instituce. Dne 7. břez-

na 1990 byl gymnáziu propůjčen čestný název 

Gymnázium T. G. Masaryka a 1. ledna 1995 se 

stalo příspěvkovou organizací Jihomoravské-

ho kraje. 

Po znovuzavedení povinné devítileté školní 

docházky se od roku 1996 gymnázium opět 

změnilo na osmileté.  

V  současnosti studuje na gymnáziu 

297 studentů ve 12 třídách, a je tomu tak 

v  opravdu silné konkurenci, protože po same-

tové revoluci vznikla gymnázia i v  Židlochovi-

cích, Velkých Pavlovicích a Kloboukách u Brna.

V  jubilejním stém roce trvání gymnázia 

se v  Hustopečích konají připomínkové akce. 

O prázdninách proběhla v  Městském muzeu 

a galerii výstava Komenský vybojoval – škola 

zachová. 

Návštěvníci výstavy si mohli poprvé 

prohlédnout pozůstalost jedné z  nejvýrazněj-

ších postav z  řad profesorů gymnázia – profe-

sora Aloise Kubáčka (1900 Brno – 1953 Tišnov), 

která byla zakoupena v  květnu tohoto roku. 

Profesor Kubáček působil v  Hustopečích 

v  letech 1927–1938 jako profesor češtiny, fran-

couzštiny a latiny. V pohnutém roce 1938 se stal 

starostou města a odhodlaně čelil vzrůstající 

německé agresivitě. V  době nacistické okupa-

ce byl profesorem gymnázia v  Tišnově, zapo-

jil se partyzánského odboje (skupina Rada 

tří) a po válce stanul v čele Tišnova jako první 

předseda tamního národního výboru.

K vidění byly i tzv. hlavní katalogy, v nichž se 

evidovali studenti a jejich prospěch. Katalogy 

byly otevřeny na stranách se jmény pozděj-

ších významných osobností a obětí nacismu 

a holocaustu.   

Vystavena byla i uniforma Bronislava Vara-

dínka, který se jako člen Československé samo-

statné obrněné brigády účastnil obléhání 

Dunkerque. 

Součástí výstavy byla i díla jednoho z nejú-

spěšnějších studentů gymnázia – akademické-

ho malíře Jana Obšila (1908–1983), jemuž bylo 

v  září 2018 uděleno čestné občanství města 

Hustopeče in memoriam. 

Na muzejní výstavu pak v  říjnu navážou 

další připomínky, jejichž vrcholem bude 

víkend 12.–13. října 2019, kdy se v Hustopečích 

sejdou současní i bývalí studenti a profeso-

ři a proběhnou četné kulturní akce, v  jejichž 

rámci dojde k odhalení pamětní desky zakla-

dateli gymnázia – Vlastimilu Svatopluku Jure-

novi. 

Soňa Nezhodová,
vedoucí Městského muzea a galerie Hustopeče

V roce 1967 obdrželo gymnázium za své sídlo 
budovu bývalého okresního hejtmanství z roku 1910. 
Po všech přesunech a peripetiích se adresa Dukelské 
náměstí č. 31/7 stala pro tuto instituci skutečným 
zázemím.
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názvu Nezhodová. Roku 1894 se podařilo 

tuto stanici lokální tratí propojit se zastávkou 

v samotných Hustopečích, která byla pojme-

nována Hustopeče – město.

Redlichovi provozovali lokální dráhu zhru-

ba do roku 1926, poté byla postátněna. Jméno 

manželky zakladatele se dodnes uchovalo 

v lidovém pojmenování lokálky. „Redlich 

koupil pro tu dráhu dvě tendrové lokomotivy, 

které pojmenoval, jedna se jmenovala Auspitz 

a druhá Therese jako jeho manželka,“ doplnila 

vedoucí muzea.

Lokální trať vždy sloužila převážně osobní 

dopravě. Její spolehlivost a rychlost byla legen-

dární už před mnoha desítkami let. „Existovala 

i báseň Auspitzer Therese, a ta vypráví o tom 

vlaku, jak všichni se modlí, aby vůbec dojel, 

když dojede, všichni se modlí, aby dorazil do 

Hustopečí,“ popsala Nezhodová.

Komfort cestujících i rychlost dopravního 

spojení chce výrazně zlepšit dlouho plánovaná 

rekonstrukce trati. „Modernizace trati umožní 

zavést vlakové spojení z Hustopečí do morav-

ské metropole bez nutnosti přestupu. Dnes 

na této regionální dráze mohou vlaky jezdit 

rychlostí maximálně 60 km/h. Díky úpravám 

budou moci v mezistaničním úseku zrychlit 

až na 85 km/h a cestující se dostanou vlakem 

z Hustopečí až do centra Brna za 35 minut,“ 

uvedla tisková mluvčí Správy železniční 

dopravní cesty (SŽDC) Nela Friebová.

Aby mohl vlak jezdit rychleji, bude třeba 

zmírnit oblouk, kterým je vedena, a posunout 

osu koleje místy až o 50 metrů. Práce budou 

probíhat v celém traťovém úseku v délce asi 

sedmi kilometrů. „Ve stanici Hustopeče se 

začne s budováním opěrné zdi a části kana-

lizace. Bude zde zvýšena niveleta koleje od 

60 cm do 1 metru, kvůli hladině vodního toku 

Štinkovky. Vzniknou zde také dvě nástupiště 

s délkou hrany 170 metrů,“ popsala plánovaný 

postup prací Friebová.

Nezbytnými úpravami projde i kolejiště ve 

stanici Šakvice. Bude tu zřízeno nové nástupiš-

tě a nový podchod s bezbariérovým přístupem 

odsunutý oproti stávajícímu směrem na Zaječí.

Cestujícím bude sloužit nový informač-

ní systém. Dále se zde nainstaluje staniční 

zabezpečení 3. kategorie, které se bude dálko-

vě ovládat z CDP Přerov. Trať se bude zároveň 

elektrifi kovat proto, že tento způsob je ekolo-

gičtější než provozování drážní dopravy moto-

rovými vlaky.

Projekt společnosti SŽDC byl podpořen 

dotací z Operačního programu Doprava i Stát-

ního fondu dopravní infrastruktury. Předpo-

kládané celkové investiční náklady přesahují 

1,5 miliardy korun. „Zhotovitelem stavby bude 

sdružení fi rem Subterra, OHL ŽS, FIRESTA-Fi-

šer, rekonstrukce, stavby a Elektrizace železnic 

Praha,“ řekla Friebová.

Realizace projektu si vyžádá dlouhodobou 

výluku vlakové přepravy. Letos probíhá od 1. 

září do 13. prosince. Potom bude železniční 

doprava obnovena a od 17. února 2020 odstar-

tuje další výluka, včetně náhradní autobuso-

vé dopravy. Dokončení prací se předpokládá 

v prosinci příštího roku.

-kam-

Článek byl zveřejněn 12. 9. 2019 na webu města.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 20. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 27.08.2019 

Usnesení (úkol) č. 2/20/19: RM ukládá zpracovat 

podklady pro analýzu nákladů na svoz TKO ve 

městě.

Usnesení č. 3/20/19: RM schválila text vyjádření 

účastníka řízení ke stavbě "II/420 Dolní Věstonice 

– průtah a most ev.č. 420-012", a pověřuje 

starostku města podpisem vyjádření. Text 

vyjádření účastníka je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 4/20/19: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku na, „Zpracování PD 

na stavební úpravy a modernizace Společenského 

domu Hustopeče-nové vyhlášení“ uchazeče 

STRAET ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Na poříčí 

1918/11, 110 00 Praha 1, IČ:278 64618. 

Usnesení č. 5/20/19: RM schválila pořadí nabídek 

na dalších místech na veřejnou zakázku 

na „Zpracování PD na stavební úpravy 

a modernizace Společenského domu Hustopeče-

nové vyhlášení“: 

2.KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-

Přívoz, IČ: 26817853, 

3.Technoprojekt, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábř. 

2278/38, 702 00 Ostrava, IČ: 27810054, 

4.Projekt Point Green, s.r.o., se dílem Cejl 504/38, 

602 00 Brno, IČ: 29201691, 

5. Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 

612 00 Brno, IČ: 02463245, 

6. Energy Benefi t Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, 

162 00 Praha 6, IČ: 29029210, 

7. KAMPARA s.r.o., se sídlem Baračka 220, 

685 01 Bučovice, IČ: 29280940, 

8. INVENTE, s.r.o., se sídlem Žerotínova 483/1, 

370 04 České Budějovice, IČ: 25171232, 

9. Gaudia Design s.r.o., se sídlem K Čejovu 113, 

39452 Kejžlice, IČ: 63489163, 

10. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem Kafkova 

1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 

05725674, 

11. SD Ateliér s.r.o., se sídlem Orlí 7, 602 00 Brno, IČ: 

27714870, 

12. PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ:26821940, 

13. ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 

25858343, 

14. Babka & Šuchma s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 

1845/26, Brno, IČ: 07042825. 

Usnesení č. 6/20/19: RM schválila smlouvu 

o dílo a příkazní smlouvu se společností STRAET 

ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Na poříčí 1918/11, 

110 00 Praha 1, IČ:278 64618 na plnění z veřejné 

zakázky na „Zpracování PD na stavební úpravy 

a modernizace Společenského domu Hustopeče-

nové vyhlášení“ za cenu 1.950.000 Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 7/20/19: RM schválila revokaci usnesení 

Rady města Hustopeče č. 10/11/19 z 2.4.2019. 

Usnesení č. 8/20/19: RM schválila smlouvu o souhlasu 

se stavbou na pozemku p.č. 4536/172 vlastníka 

Cosmonde, a.s., Dusíkova 795/7, 638 00 Brno, IČ: 

45272859 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 9/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu o smlouvě budoucí darovací na budoucí 

převod částí pozemku p.č. KN 4536/172 o souhrnné 

výměře cca 67 m2 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna pod budoucím kruhovým 

objezdem od společnosti Cosmonde, a.s., 

IČ: 45272859, se sídlem Dusíkova 795/7, 

638 00 Brno a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy o smlouvě budoucí darovací. 

Usnesení č. 10/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

revokaci usnesení č. 20/V/19 ze dne 20.06.2019. 

Usnesení č. 11/20/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení uzavření souhlasného prohlášení 

o uznání vlastnického práva České republiky 

– s příslušností hospodařit s majetkem státu 

Státního pozemkového úřadu, Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774, 

k pozemkům KN p.č. 4680, KN p.č. 2588/59 a KN 

p.č. 2588/60 v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaným 

na LV č. 11895 pro k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 12/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků 

parc.č. 4650/40, 4650/41 v k.ú. Hustopeče u Brna 

dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., 

v platném znění z důvodu veřejného zájmu. 

Na pozemku parc.č. 4650/40 se nachází kaplička 

(barokní stavba), kterou město Hustopeče 

dlouhodobě udržuje na vlastní náklady. 

Pro zachování památky v dobrém stavebně 

technickém stavu je potřebné, aby byl průběžně 

sledován její stav a v případě potřeby byly včas 

prováděny opravy. 

Pro zajištění této péče je žádoucí, aby se vlastníkem 

nemovitých věcí se stalo město Hustopeče. Stavba 

s přilehlými pozemky se nachází na jeho území, 

tudíž je schopno o uvedený majetek průběžně 

pečovat. 

Usnesení č. 13/20/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení revokaci usnesení zastupitelstva města 

Hustopeče 10/III/19 

Usnesení č. 14/20/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení vyhlášení záměru uzavření smlouvy 

směnné na pozemek města Hustopeče p.č. 

4546/3 vedený jako ostatní plocha o výměře 

199 m2 za pozemek p.č. 4544/96 vedený jako 

ostatní plocha o výměře 46 m2, za část pozemku 

p.č. 4546/7 vedený jako ostatní plocha o výměře 

114 m2 v návrhu geometrického plánu č. 3831-

119/2019 označené jako díl a, za část pozemku 

p.č. 4546/8 vedený jako ostatní plocha o výměře 

154 m2, v návrhu geometrického plánu č. 3831-

119/2019, označené jako díl b, za část pozemku 

p.č. 4546/11 vedený jako ostatní plocha o výměře 

75 m2 v návrhu geometrického plánu č. 3831-

119/2019 označené jako díl c, za část pozemku 

p.č. 4546/12 vedený jako ostatní plocha o výměře 

34 m2 v návrhu geometrického plánu č. 3831-

119/2019 označené jako díl d, vše v katastrálním 

území Hustopeče u Brna které jsou ve vlastnictví 

společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. 

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

1300/23. Současně se v rozsahu dle návrhu 

geometrického plánu č. 3831-119/2019 na nově 

vytvořeném pozemku p.č. 4546/14 zřizuje věcné 

břemeno pro zajištění oprav a poruch vodovodu 

pro veřejnou potřebu a přístupu a příjezdu 

k pozemku 4546/1 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna. Rozdíl ve výměře pozemků 

bude fi nančně vypořádán za cenu dle znaleckého 

posudku a strany směnné uhradí náklady na 

vyhotovení geometrického plánu a náklady na 

vyhotovení znaleckého posudku. Text záměru je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

kupní smlouvu na prodej 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 za celkovou částku 6 tisíc 

Kč + náklady spojené s převodem pozemku. 

Usnesení č. 16/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

vyhlášení záměru prodeje geometrickým plánem 

č. 2855-52/2010 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku parcela číslo KN 3321/1 vedeného jako 

zahrada o výměře 22 m2, který vznikl z pozemku 

p.č. KN 3321 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna minimálně za cenu 300 Kč/m2 s tím, 

že kupující uhradí náklady spojené s převodem 

pozemku. 

Usnesení č. 17/20/19: RM schválila smlouvu 

o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 

slavnosti 2019 v Hustopečích s: 

Hustopečská mandlárna s.r.o. se sídlem Nerudova 24, 

693 01 Hustopeče, IČ 29372143 

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

693 01 Hustopeče, IČ 27739651 

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

PSČ 690 64, IČ 42324149 

SORG a.s. se sídlem Vinařská 970/2, 693 01 Hustopeče, 

IČ 25535838 

STAVEBNINY VAJBAR s.r.o. se sídlem 691 08 Bořetice 

481, IČ 26944618 

NORMA Czech, s.r.o. se sídlem Havlíčkova 1375/28, 

693 01 Hustopeče, IČ 27742865 

Pavel Nečas se sídlem Dobrovského 59/3, 

693 01 Hustopeče, IČ 61417122 

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

690 02 Břeclav, IČ 27696880 

HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42, 

693 01 Hustopeče, IČ 25537814 

SIGNUM spol s r.o. se sídlem Nádražní 41, 

693 01 Hustopeče, IČ 18200061 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově se sídlem 

Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov. IČ 

00032247 

Usnesení č. 18/20/19: RM schválila Dodatek č. 

1 ke smlouvě o dílo na akci „Úprava venkovního 

areálu u CVČ Pavučina“ s fi rmou STROMMY 

COMPANY, s.r.o., se sídlem Andělská Hora 143, 

793 31 Andělská Hora, IČ 01919652, kterým se 

cena díla zvyšuje o částku 2 453 Kč bez DPH. 

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

dokumentaci investora SBD Pálava, Dukelské 

nám. 36/10, Hustopeče, IČ: 00048704 na akci 
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"Přístavba lodžií u BD Masarykovo nám. 10,11,12" 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

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

dokumentaci investora Ing. …, U Vodojemu …, 

Hustopeče na akci "Prodloužení přípojky plynu 

pro RD na pozemku parc.č.1766, k.ú. Hustopeče" 

a pověřují starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení č. 21/20/19: RM schválila uzavření Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí 

nad Labem, IČ: 27295567 na stavbu „Prodloužení 

přípojky plynu pro RD na pozemku parc.č. 1766, 

k.ú. Hustopeče“ za jednorázovou úplatu 5.000 Kč 

bez DPH. 

Usnesení č. 22/20/19: RM schválila zadávací 

dokumentaci pro veřejnou zakázku "Poskytování 

energetických služeb metodou EPC v budově 

a přilehlém areálu bazénu Hustopeče" a na 

základě udělené plné moci pověřuje společnost 

PORSENA o.p.s., Michelská 18/12a, Praha ke 

zveřejnění a zastupování při řízení veřejné 

zakázky. 

Usnesení č. 23/20/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci na „Garáž – přístavba + stavební 

úpravy“ k územnímu a stavebnímu řízení, 

investora …, Svat. Čecha …, Hustopeče.

Usnesení č. 24/20/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci na akci „Hustopeče, Havlíčkova, 

rozš. NN, Kolegár“ k územnímu řízení. RM 

pověřuje starostku města podpisem projektové 

dokumentace. 

Usnesení č. 25/20/19: RM schválila návrh smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č. 1030050553/001 pro stavbu „Hustopeče, 

Havlíčkova, rozš. NN, Kolegár“. Text návrhu 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 26/20/19: RM odkládá schválení 

projektové dokumentace na stavbu „Garáž 

– novostavba, Kpt. Jaroše parc.č. 1329/19“ 

k územnímu souhlasu a ohlášení stavby. RM 

doporučuje posunutí přední stavební čáry 

objektu tak, aby byl z garáže bezpečný výjezd na 

přiléhající silnici, a současně, aby před vjezdem do 

garáže bylo místo k  zastavení osobního vozidla 

kolmo k ose silnice. Tj. cca 5,5 metru od obrubníku 

k vratům do garáže.

Usnesení č. 27/20/19: RM schválila zpracování 

projektové dokumentace pro akci „Hustopeče, 

zahrádky, DP, k.NN Salášek 1030040251“ 

kterou bude řešeno zřízení nového odběrného 

místa za pomoci nového kabelového rozšíření 

distribuční sítě nízkého napětí (NN) pro zahradu, 

dle žádosti RGV a. s. Břeclav, J. Opletala 2403, 

690 02 Břeclav. 

Usnesení č. 28/20/19: RM schválila souhlas se stavbou 

„Oplocení pozemku + Sjezd na komunikaci“ 

investora … a … Javorová …, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení č. 29/20/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora FC Hustopeče z.s., 

Šafaříkova 538/19, Hustopeče na akci "Osvětlení 

tréninkového hřiště" a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. Podmínkou 

souhlasu je zajištění výstavby odbornou fi rmou 

nebo dozor odborné osoby při výstavbě. 

Usnesení č. 30/20/19: RM schválila nezbytný zábor 

parkoviště na ulici Bratislavská za účelem 

výstavby přeložky kanalizace. Dle žádosti 

fi rmy FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, 

a.s., Mlýnská 388/68, Brno. Vše v  rámci akce 

Modernizace a elektrizace trati Šakvice – 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 31/20/19: RM neschvaluje vjezd na 

staveniště akce Modernizace a elektrizace trati 

Šakvice – Hustopeče u Brna přes parkoviště na 

ulici Bratislavská, a doporučuje sjezd přes zelený 

travnatý pás.

Usnesení č. 32/20/19: RM schválila dohodu 

o narovnání se spol. E.ON Distribuce, a.s., 

F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, 

IČ: 28085400 zastoupenou spol. E.ON 

Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 

370 01 České Budějovice, IČ: 25733591 k realizaci 

přeložky zařízení distribuční soustavy: Hustopeče, 

Tábory, přel. VB, NN,(č.001030049481) město 

za cenu 1.143.130 Kč. Text dohody je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 33/20/19: RM schválila nájemní smlouvu 

s Girasole, sdružením pro pomoc a rozvoj 

z.s., Mrštíkova 122/1, 693 01 Hustopeče, IČ: 

26991560 na užívání místností č.3 a 6 o souhrnné 

výměře 74,12 m2 v suterénu objektu Polikliniky, 

Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče za měsíční 

nájemné 6.671 Kč vč. DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu 

Usnesení č. 34/20/19: RM schválila nájemní smlouvu 

se spol. Frauenthal Automotive Hustopeče 

s.r.o., Bratislavská 130/2, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 24124664 na užívání části pozemku 

p.č.1185/1 o výměře 150 m2 vedeného jako ostatní 

plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

účelem užívání 8 parkovacích míst pro vedení 

společnosti a nájemce za roční nájemné 2.640 Kč 

+ DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/20/19: RM schválila dodatek 

č.1 ke smlouvě o dílo se Stavbami RUFA s.r.o., 

Velké Němčice 597, 691 63 Velké Němčice, IČ: 

29313449, kterým se mění termín dokončení 

díla "Hustopeče – chodník v úseku Komenského – 

Žižkova" na 30.9.2019. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 36/20/19: RM bere na vědomí stav 

projednání smluvních ujednání mezi městem 

a spolkem Fair-net, z.s. jako investorem 

v připravované smlouvě o souhlasu se stavbou 

optické sítě v Hustopečích. 

Usnesení č. 37/20/19: RM schválila Domovní řád 

Domu – Penzionu pro důchodce, Hustopeče, 

Žižkova 1 s účinností od 01.09.2019 

Usnesení č. 38/20/19: RM schválila úpravu ceníku OS 

Penzion a pečovatelská služba Hustopeče. Ceník 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 39/20/19: RM schválila prominutí 

poplatku Nadačnímu fondu Nadační fond 

Zdeňky Frýbertové se sídlem Příkop 843/4, 

602 00 Brno, IČ 06035817 za výlep plakátů 

na Zábavné rodinné odpoledne, konané dne 

20.10.2019 

Usnesení č. 40/20/19: RM schválila smlouvu 

o výpůjčce nebytových prostor ve Společenském 

domě v Hustopečích s Nadačním fondem Zdeňky 

Frýbertové se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno 

na Zábavné rodinné odpoledne, konané dne 

20.10.2019. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 41/20/19: RM schválila smlouvu 

o pronájmu plochy náměstí pro umístění 

kolotočů s  …, Obědkovice č. …, na hody v  roce 

2020 za 10.000 Kč včetně energií. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.

Usnesení č. 42/20/19: RM bere na vědomí 

výpověď z pachtovní smlouvy na užívání 

pozemků p.č. 5593/100 a 5593/390 na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna a vyhlašuje 

záměr pachtu pozemků p.č.5593/100 vedeného 

jako zahrada a p.č.5593/390 vedeného jako 

ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných 

na LV č.10001. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 43/20/19: RM schválila smlouvu o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod se spol. Vodovody 

a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 1300/23, 

690 02 Břeclav, IČ: 49455168 pro objekt 

Podporované byty Žižkova I., Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 44/20/19: RM schválila objednání 

zemních prací při stavbě vodovodu na ulici 

Pitnerova u společnosti HaSt s.r.o., Havlíčkova 

28, 693 01 Hustopeče, IČ: 25325043 za cenu 

244.173 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 45/20/19: RM schválila servisní smlouvu se 

spol. ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 

702 00 Ostrava, IČ: 46578706 o poskytnutí 

licencí pro použití internetové aplikace právního 

informačního systému Codexis Green včetně 

doplňků na dobu do 30.11.2019 za cenu 

10.000 Kč bez DPH s opcí. Text smlouvy je 

přílohou zápisu 

Usnesení č. 46/20/19: RM schválila vyřazení majetku 

z evidence MŠ Hustopeče, Školní v celkové účetní 

hodnotě 100.141,89 Kč. Seznam vyřazeného 

majetku je v příloze. Vyřazení bude provedeno 

přes sběrný dvůr města. 

Usnesení (úkol) č. 47/20/19: RM ukládá Školské 

a kulturní komisi posoudit setrvání pronájmu p. 

Pregrtové v prostorách MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 

5. Zvážit, zda by nešly pronajímané prostory 

využívat pro potřeby MŠ Na Sídlišti, případně ZŠ 

Komenského. 

Usnesení č. 48/20/19: RM schválila smlouvu 

o pronájmu nebytových prostor uzavřenou mezi 

MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5, Hustopeče a paní …, 

Alšova …, Hustopeče s výši nájemného 3.000 Kč/

měsíc včetně energií. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 49/20/19: RM schválila vyhrazení 

parkovacího místa pro osobu ZTP s označením 

O1 pro vozidlo RZ 5Z6 2994 na ulici Sv. Čecha 

u domu č. 5. Náklady na instalaci vyhrazeného 

parkovacího místa budou uhrazeny žadatelem. 

Usnesení č. 50/20/19: RM schválila obsah vyjádření 

účastníka k objízdné trase k úplné uzavírce silnice 

II/381 a II/420 z důvodu konání automobilových 

závodů ve dnech 13.9.-15.9.2019, a pověřuje 

starostku města podpisem vyjádření. Text 

vyjádření účastníka je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 51/20/19: RM ukládá prověřit 

možnost fi nancování školního autobusu v rámci 

systému IDS JMK.
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Usnesení č. 52/20/19: RM schválila dodatek č. 

2 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti 

provozováním městské autobusové dopravy na 

nový školní rok 2019/2020 s BORS BUS s.r.o. se 

sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, IČ 

63473089. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 53/20/19: RM schválila úhradu fi nančního 

příspěvku ve výši 298 200 Kč, určeného na 

zajištění fi nancování systému IDS JMK. 

Usnesení č. 54/20/19: RM bere na vědomí stížnost 

obyvatel ulice Habánská k  průjezdu nákladních 

vozidel v  souvislosti s  výstavbou na Křížovém 

vrchu. Vedení města napíše odpověď obyvatelům 

ulice Habánská na jejich stížnost.

Usnesení č. 55/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

Finanční deklaraci sítě sociálních služeb ORP 

Hustopeče pro rok 2020. Dokument Finanční 

deklarace sítě sociálních služeb ORP Hustopeče 

pro rok 2020 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 56/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

Komunitní plán sociálních služeb na území DSO 

Mikroregion Hustopečsko na období 2019-2021. 

Dokument je součástí zápisu. 

Usnesení č. 57/20/19: RM schválila dodatek č.1 ke 

smlouvě o nájmu bytu č. 5, na adrese Smetanova 

78/2 Hustopeče, uzavřený mezi městem 

Hustopeče a Kateřinou Benešovou, nar. 04. 09. 

1983, trvale bytem Smetanova 78/2, Hustopeče, 

kterým se současné nájemnici prodlužuje nájem 

do 31. 07. 2020. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 58/20/19: RM schválila přidělení bytu č. 

26 na adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, … (nar. 

…) do nájmu s platností od 01. 09. 2019 do 31. 08. 

2020. 

Usnesení č. 59/20/19: RM schválila nájemní smlouvu 

k bytu č. 26, na adrese Svat. Čecha 174/1, 

Hustopeče, mezi městem Hustopeče a paní … 

(nar. …), a to s platností od 01. 09. 2019 do 31. 08. 

2020. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 60/20/19: RM bere na vědomí fi nanční 

vyúčtování koncertů pořádaných v rámci 

festivalu Concentus Moraviae 2019 v Hustopečích 

a v Kurdějově. 

Usnesení č. 61/20/19: RM bere na vědomí zápis ze 

Sportovní komise ze dne 20.8.2019

Usnesení č. 62/20/19: RM bere na vědomí zápis 

z  komise pro seniory a hendikepované ze dne 

19.8.2019.

Usnesení č. 63/20/19: RM bere na vědomí Zápis 

z komise pro cestovní ruch a marketing ze dne 2. 

7. 2019 

Usnesení č. 64/20/19: RM schválila revokaci usnesení 

RM č. 53/4/19 a schvaluje nové usnesení: RM 

schválila zřízení Komise cestovního ruchu 

a městského marketingu. Současně schvaluje 

i seznam členů: předsedkyně … Ph.D., tajemnice – 

…, členové – …, …, …, …, ... 

Usnesení č. 65/20/19: RM schválila Ceník pronájmů/

ubytování pro Centrum volného času Hustopeče, 

Šafaříkova 1017/40, Hustopeče s účinností od 

1.9.2019. Ceník je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 66/20/19: RM schválila ceník půjčovny 

vybavení Centra volného času Hustopeče, 

Šafaříkova 1017/40, Hustopeče s účinností od 

1.9.2019. Ceník je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 67/20/19: RM schválila vyřazení lyžařského 

vybavení Centra volného času Hustopeče, 

Šafaříkova 1017/40, Hustopeče. Vyřazení 

proběhne formou prodeje v bazaru. Neprodejné 

vybavení bude zlikvidováno prostřednictvím 

sběrného dvora. 

Usnesení č. 68/20/19: RM bere na vědomí informaci 

o odmítnutí návrhu pana …, nar. …, trvalý pobyt 

…, 693 01 Hustopeče, na změnu Územního plánu 

Hustopeče v ploše přírodní NP/K99. 

Usnesení č. 69/20/19: RM bere na vědomí nabídku 

na participaci na pořízení Územní studie ÚS S3, 

kterou podala společnost Němec Jiří, stavitel 

s.r.o. Pořízení ÚS S3 Rada města Hustopeče 

projedná po vydání Změny č. 3 ÚP Hustopeče, jejíž 

pořizování se v současné době zahajuje. 

Usnesení č. 70/20/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení Zprávy o uplatňování Územního 

plánu Hustopeče včetně pokynů pro zpracování 

Změny č. 3 Územního plánu Hustopeče. Změna 

č. 3 Územního plánu Hustopeče bude pořizována 

zkráceným postupem dle § 55b odst. 1 stavebního 

zákona a bude obsahovat prvky regulačního 

plánu. 

Usnesení č. 71/20/19: RM bere na vědomí návrh využití 

objektu Formanky v  rámci provozu SPOZAMu, 

po případném ukončení pronájmu.

Usnesení č. 72/20/19: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 73/20/19: RM ukládá 

Majetkoprávnímu odboru upozornit majitele 

domů na Havlíčkova 506/3 a Šafaříkova 25/2 na 

zajištění odtoku dešťové vody mimo chodník.

Usnesení č. 74/20/19: RM schválila Smlouvu 

o spolupráci se Svazem vinařů České republiky, 

z.s., Žižkovská 1230, Velké Bílovice, na propagaci 

a spolupráci v  rámci akce Národní soutěž vín 

2019. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 75/20/19: RM schválila Smlouvu 

o poskytnutí reklamního prostoru pro SV ČR 

a hlavní prostory uzavřenou mezi Městem 

Hustopeče a Svazem vinařů České republiky, 

z.s., Žižkovská 1230, Velké Bílovice v rámci akce 

Národní soutěž vín velkopavlovické podoblasti, 

nominační kolo. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 76/20/19: RM ukládá Majetkoprávnímu 

odboru a Ekonomickému odboru prověřit 

možnosti a podmínky úpravy daně z nemovitosti. 

Usnesení č. 77/20/19: RM schválila Smlouvu 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje č. JMK058817/19/OŠ, ve výši 

350.000 Kč, na Hustopečské skákání 2019. RM 

pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

Usnesení z 21. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 10.09.2019 

Usnesení č. 2/21/19: RM schválila výzvu k podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby mimo režim zákona o zadávání veřejných 

zakázek na zpracování projektové dokumentace 

"IS za Generála Peřiny"  

Usnesení č. 3/21/19: RM schválila oslovení těchto 

uchazečů: 

1. JANČÁLEK s.r.o., U tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav, 

IČ: 26234149 

2. Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 

690 02 Břeclav, IČ: 27696880 

3. OK. Atelier s.r.o., Pod zámkem 2881 / 5, 

690 02 Břeclav, IČ: 60744456 

Usnesení č. 4/21/19: RM schválila členy hodnotící 

komise: …, …, … a náhradníky: …, …, …

Usnesení č. 5/21/19: RM neschválila vydání 

bezdůvodného obohacení společnosti ZEMOS 

a.s., Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 

63470381 od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2018 v částce 

10.207,30 Kč. 

Usnesení č. 6/21/19: RM schválila uzavření dodatku č. 

2 ke smlouvě č. 2/2014 o provozování vodního díla 

pro veřejnou potřebu - vodovodu a kanalizace - 

s Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 

690 02 Břeclav, IČ: 49455168. 

Usnesení č. 7/21/19: RM schválila prodlužení termínu 

pro zpracování projektové dokumentace na 

"ZŠ Nádražní Hustopeče – přístavba školní 

jídelny" zpracovávané fi rmou Jančálek s.r.o., 

U Tržiště 22. Břeclav, do 31. 12. 2019 na 

vypracování dokumentace pro společné povolení 

a do 28.2.2020 pro podání návrhu na vydání 

společného územního a stavebního povolení. 

Usnesení č. 8/21/19: RM schválila uzavření smlouvy 

o dílo na vybudování vodovodu na ulici 

Pitnerova s H a S t, spol. s r.o., Havlíčkova 28, 

693 01 Hustopeče, IČ: 25325043 ze částku 

244.173,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 9/21/19: RM schválila odložení 

projednávání žádosti o zrušení věcného břemene 

k pozemku p.č. 2600/4 v k. ú. Hustopeče u Brna do 

doby předložení smlouvy o spolupráci na výstavbě 

v dotčené lokalitě. 

Usnesení č. 10/21/19: RM nesouhlasí s vyhrazením 

celého parkoviště na ulici Vinařská před 

fi rmou TERAMEX s.r.o. pro zaměstnance 

a návštěvy fi rmy. RM souhlasí s vyhrazením 

jedné poloviny parkoviště, dle odstavce I. 

Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 22. 1. 2014. 

V souvislosti s vyhrazením město upozorňuje, že 

není v jeho kapacitách zajistit odtahy nesprávně 

zaparkovaných „cizích“ vozidel. 

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

o zřízení věcného břemene se společností GasNet 

s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IĆ: 

27295567 na stavbu "Reko MS Hustopeče - Tábory 

B, č.s. 7700070403", která byla realizována na 

pozemcích města parc.č. č. 1220/3, 1679/16, 1682, 

1761/1, 1761/2, 1761/3, 1761/4, 1761/11, 1833/2, 

2002, 2003/2, 2003/10, 2003/11, 2003/13, 

2008, 4542/2, 1761/1, 1761/2, 1761/3, 1761/4, 

1761/5, 1761/9, 1761/11, 1833/2, 2002, 2003/2, 

2003/10, 2003/11, 2003/13, 2008, 4542/2, vše 

k.ú. Hustopeče u Brna, za jednorázovou úplatu 

70.686,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 12/21/19: RM schválila smlouvu o propagaci 

a reklamní spolupráci se sponzorem:

- AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, Hustopeče 

693 01, IČ 00544957 

- MCS plus spol. s r.o. se sídlem Janáčkova 888/4 , 

693 01 Hustopeče, IČ 25535391 

- Milan Franc se sídlem Nádražní 180/42, 

693 01 Hustopeče, IČ 15235530 

- 1) Zdeněk Rybář, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, 

Nerudova 303/34, fyzická osoba podnikající 

podle živnostenského zákona, nezapsaná 

v  obchodním rejstříku a 2) Milan Ledvina, IČ 
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44172150, 693 01 Hustopeče, Palackého 404/24, 

fyzická osoba podnikající podle živnostenského 

zákona, nezapsaná v  obchodním rejstříku, 

podnikající na základě smlouvy o sdružení jako 

ELMAT sdružení podnikatelů   Milan Ledvina   –   

Zdeněk Rybář,   Nerudova 34, Hustopeče 69301, 

DIČ CZ7002254061

Usnesení č. 13/21/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

novou obecně závaznou vyhlášku, ve které 

bude stanoven poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

ve výši 600 Kč za osobu a rok. 

Usnesení č. 14/21/19: RM schválila pověření paní 

starostky podpisem smlouvy o souhlasu 

s užíváním komunikací se společností FIRESTA-

Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 

388/68, 602 00 Brno, IČ:25317628 v souvislosti 

s rekonstrukcí kanalizace v lokalitě vlakového 

nádraží v Hustopečích. S  podmínkou, že ze 

smlouvy budou vypuštěny body týkající se 

možnosti vjezdu a průjezdu vozidel nad 3,5 t na 

parkoviště pro osobní vozidla na ulici Bratislavská 

(bod II. a III. návrhu smlouvy). Návrh textu 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/21/19: RM schválila žádost …, …, 

Hustopeče o vyhrazení parkovacího místa na ulici 

Nerudova. 

Usnesení č. 16/21/19: RM schválila vyhrazení 

parkovacího místa pro osobu ZTP s označením 

O1 pro vozidlo RZ 5Z6 2994 na ulici Nerudova 

u domu č. 5. (Stávající místo pro ZTP.) Náklady na 

instalaci vyhrazeného parkovacího místa ve výši 

250 Kč bez DPH budou uhrazeny žadatelem. 

Usnesení (úkol) č. 17/21/19: RM ukládá vybudování 

nového parkovacího místa pro ZTP před domem č. 

7 na ulici Nerudova.

Usnesení č. 18/21/19: RM schválila revokaci usnesení 

RM č. 49/20/19 a schvaluje vyhrazení parkovacího 

místa pro osobu ZTP s označením O1 pro vozidlo 

RZ 5Z6 2994 na ulici Masarykovo náměstí 

u domu č. 5. Náklady na instalaci vyhrazeného 

parkovacího místa ve výši 250 Kč bez DPH budou 

uhrazeny žadatelem. 

Usnesení č. 19/21/19: RM schválila nájemní smlouvu 

na pronájem sportovní haly v Hustopečích mezi 

Sportovní zařízení města Hustopeče, příspěvková 

organizace, Brněnská 526/50, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 49963147 a Házená Legata Hustopeče, 

z.s., Brněnská 526/50, 693 01 Hustopeče, IČ: 

26609223 na dobu určitou do 30. 6. 2020. 

Usnesení č. 20/21/19: RM doporučuje ZM neschválení 

vyhlášení záměru prodeje pozemků v  lokalitě 

bývalého prasečáku. Město se bude případnou 

žádostí zabývat po předložení studie využití.

Usnesení č. 21/21/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

kupní smlouvu s …, …, Liberec III - Jeřáb, 

460 07 Liberec, …, …, 693 01 Hustopeče, a …, 

…, 282 01 Český Brod na odkoupení pozemku 

p.č.443 a částí pozemku p.č.444 v rozsahu 

nově vydělených a vyčleněných pozemků 

p.č.444/1 a 444/2 dle návrhu GP č.3833-

178/2019, vše v k.ú. Hustopeče u Brna za kupní 

cenu 8.500.000  Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 22/21/19: RM vzala na vědomí práce na 

úpravě vzhledu veřejné studny na ulici Svat. 

Čecha.

Usnesení č. 23/21/19: RM schválila zadání zpracování 

projektu na vybudování sběrného místa pro 

kontejnery na tříděný odpad v areálu Centra 

volného času Hustopeče Pavučina.

Usnesení č. 24/21/19: RM schválila zadání zpracování 

projektu na vybudování sběrného místa pro 

kontejnery na tříděny odpad na ulici Brněnská 

u penzionu U Halmů. 

Usnesení č. 25/21/19: RM schválila zadání zpracování 

architektonické studie na kabiny FC Hustopeče 

fi rmě JEČMEN-CAHA architekti.

Usnesení č. 26/21/19: RM schválila zapojení částky ve 

výši 450.000 Kč do rozpočtu města Hustopeče 

v rámci 5. RO. Jedná se o část nevyčerpané dotace 

na "Záhumenice" z roku 1997. 

Usnesení č. 27/21/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

5. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 

2019, které obsahuje 

příjmy ve výši 309 154 tis. Kč 

výdaje ve výši 382 363 tis. Kč 

fi nancování ve výši 73 209 tis. Kč 

Usnesení č. 28/21/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

udělení následujících dotací a darů, včetně 

následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro 

žadatele a schválený účel: 

39) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad, 

poskytnutí dotace na činnost sociálních 

služeb (hospic v Rajhradě, chráněné bydlení, 

pečovatelská služba…) ve výši 5.000 Kč 

40) Spolek Všehoschopných, o.s., poskytnutí dotace 

na pořádání kulturních, zábavných a sportovních 

akcí v Hustopečích ve výši 10.000 Kč 

41) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, z.s., 

poskytnutí dotace na osvětovou, vzdělávací, 

poznávací a relaxační činnost ve výši 18.000 Kč 

42) Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

v Hustopečích, poskytnutí dotace na odstranění 

zemní vlhkosti v budově fary ve výši 20.000 Kč 

43) Ratolest Brno, z.s., poskytnutí dotace na podporu 

zázemí sociálního pracovníka a ambulantního 

poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro 

rodiny s dětmi na území ORP Hustopeče ve výši 

22.964 Kč 

44) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace na 

pořádání turnajů v atletice, stolním tenise, 

badmintonu a minivolejbale ve výši 40.000 Kč 

45) Házená Legata Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace 

na podporu činnosti ve výši 55.000 Kč 

46) Apoštolská církev, sbor Hustopeče, poskytnutí 

dotace na potravinovou banku ve výši 13.000 Kč 

47) Diakonie ČCE – středisko BETLÉM, poskytnutí 

dotace na poskytování sociálních služeb lidem se 

zdravotním postižením ve výši 50.000 Kč 

48) Raná péče Čtyřlístek, z.s., poskytnutí dotace 

na ranou péči dvěma rodinám s dítětem 

s kombinovanou vadou a s mentálním postižením, 

které žijí v Hustopečích, ve výši 0 Kč. Služba 

rozhodnutím JMK k 30.9.2019 končí. 

Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 29/21/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

dodatek k  uzavřené veřejnoprávní smlouvě 

na poskytnutí dotace pro Farnost Hustopeče, 

Třebízského 5, 693 01 Hustopeče, kterou se 

rozšiřuje stávající účel čerpání dotace o: oprava 

památky – kaple sv. Rocha.

Usnesení č. 30/21/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče 

č. 7/2019 o stanovení místního koefi cientu pro 

výpočet daně z nemovitých věcí. Jedná se o zvýšení 

místního koefi cientu pro plochy pro podnikání 

mimo bydlení. Dojde tím k narovnání podmínek 

pro plochy určené k bydlení a pro podnikání.

Usnesení (úkol) č. 31/21/19: RM ukládá Odboru 

životního prostředí prověřit nakládání 

s odpadními vodami z objektu Policie ČR na ul. 

Bratislavská, případně vyzvat majitele objektu 

k vybudování napojení na kanalizaci. 

Usnesení (úkol) č. 32/21/19: RM ukládá Odboru 

dopravy Městského úřadu Hustopeče prověřit, 

zda bylo povoleno zvláštní užívání silnice 

II/425 na ulici Bratislavská u objektu Policie ČR 

dne 5. 9. 2019. Viz fotodokumentace, která je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 33/21/19: RM revokuje usnesení č. 

48/20/19, a nově RM schválila smlouvu 

o pronájmu nebytových prostor uzavřenou mezi 

MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5, Hustopeče a paní …, 

…, Hustopeče s  výši nájemného 2.000 Kč/měsíc 

včetně energií. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/21/19: RM schválila provedení 

nátěru venkovního pláště technického zázemí 

(dřevostavby) na Dopravním hřišti Lipová, 

Střední odbornou školou a Středním odborným 

učilištěm Hustopeče, p.o., Masarykovo nám. 1, 

Hustopeče, IČ 16355474, za cenu 24.957 Kč. 

Usnesení č. 35/21/19: RM schválila, aby Městský 

úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, při 

povolování kácení dřevin ukládal náhradní 

výsadbu dřevin na pozemku p. č. 4813/62 v k. ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 36/21/19: RM schválila vyřazení majetku 

ORJ 255 majetek ve výši 44 938,72 Kč 

ORJ 258 majetek ve výši 1 990 Kč 

ORJ 504 majetek ve výši 35 566,00 Kč. 

Usnesení č. 37/21/19: RM schválila vyřazení majetku 

příspěvkové organizace ZŠ Komenského 

v hodnotě 218 424,32 Kč.

Usnesení č. 38/21/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení přijetí kontokorentního úvěru ve výši 

15.000.000 Kč s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 

0,6 % p.a., pro potřebu přechodného fi nancování 

města v průběhu roku. 

Usnesení č. 39/21/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

Zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu 

s platností od 1. 1. 2020. 

Usnesení č. 40/21/19: RM schválila kompetenci řediteli 

CVČ Hustopeče na udělení slevy na půjčovné 

ze schváleného ceníku Půjčovny vybavení 

Centra volného času Hustopeče pro příspěvkové 

organizace města a Mikroregion Hustopečsko.

Usnesení č. 41/21/19: RM schválila Smlouvu o souhlasu 

se stavbou na pozemku města dle žádosti …, 

Vinařská …, Hustopeče na uložení přípojek do 

pozemků parc.č. 1329/1 a 1312/1, k.ú. Hustopeče 

u Brna. S kaucí ve výši 5.000 Kč 

Usnesení č. 42/21/19: RM bere na vědomí zápis ze 

schůze komise obřadů a slavností, konané dne 

02.09.2019. 

Usnesení č. 43/21/19: RM schválila Smlouvu o souhlasu 
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V novém hustopečském kině mohli diváci 

od jara zhlédnout řadu fi lmů v premiérovém 

čase. Na konci prázdnin na ně čekala dokonce 

exkluzivní předpremiéra české letní kome-

die  Přes prsty.   „Využili jsme nabídky distri-

butora fi lmu, protože jsme v novém kině nic 

takového neměli. Byla to nová příležitost, 

proto jsme se jí chopili,“ uvedla produkční 

Martina Ondrová. Předpremiéru zažila popr-

vé i řada příchozích. Už předprodej naznačil, 

že bude o fi lm zájem. Na první promítání ve 

středu 21. srpna se předem prodalo zhruba 

tři čtvrtiny sálu, nakonec bylo téměř vypro-

dáno. Mnohé nalákali oblíbení herci. „Jirka 

Langmajer je skvělej, Petra Hřebíčková je taky 

bezvadná,“ neskrývala nadšení jedna z divaček. 

Druhou hlavní ženskou roli ve fi lmu ztvárnila 

Denisa Nesvačilová, která se hustopečskému 

publiku představila nedávno naživo v rámci 

letního divadelního festivalu na nádvoří domu 

U Synků.

Kromě čistě fi lmového zážitku mohli 

návštěvníci zapojit také další smysly a večer 

si užít i jinak. „Udělali jsme několik soutěží 

na facebooku, domluvili se s kinokavárnou 

a připravili jsme ochutnávku zdravých poma-

zánek,“ vysvětlila Ondrová. „Nachystali jsme 

degustaci hráškové pomazánky s mátou, 

řepného hummusu a poslední byla tofu sýr 

s česnekem. Tyto pomazánky tady vyrábíme 

čerstvě, dáváme je do našich sendvičů Řekli 

jsme si, že by bylo hezké, kdyby je návštěvníci 

kina měli možnost zdarma ochutnat,“ popsala 

nabídku provozovatelka kinokavárny Alena 

Wetterová. K fi lmu s tematikou beach volej-

balu se skvěle hodila speciální nabídka mícha-

ných drinků. U dam suverénně zvítězil růžový 

jin s melounem a jahodami.

Diváci odcházeli z fi lmu, který je režisér-

ským debutem úspěšného scénáristy Petra 

Kolečka, spokojení. „Taková dobrá letní kome-

die, je to fakt ze života, bych řekla,“ zhodnotila 

fi lm jedna z divaček. 

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 23. 8. 2019.

Předpremiéru fi lmu doplnila i speciální nabídka 

kinokavárny.

První předpremiéra v Kině slavila úspěch
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HUSTOPEČE SE BAVÍ

se stavbou na pozemku města se společností 

Stavební společnost Čáslava s.r.o., Tomáškova 

908/21, Brno, IČ: 02358140 na uložení přípojek 

do pozemků parc.č. 599/1 a 495/5, k.ú. Hustopeče 

u Brna. S kaucí ve výši 35.000 Kč 

Usnesení č. 44/21/19: RM schválila dodatek č. 4 ke 

smlouvě o dílo s M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 

1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, kterým se 

snižuje cena za dílo „Hustopeče – cyklostezka ul. 

Žižkova, Tábory“ o méněpráce na celkovou cenu 

6.689.592,19 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 45/21/19: RM schválila Dodatek č. 

1 ke Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 

27.11.2017, uzavřené se společností ZEMOS 

a.s., IČ 63470381, se sídlem Velké Němčice, 

Jízdárenská 493, PSČ 693 63, kterým se zužuje 

propachtovaná výměra o pozemky p.č. 4544/23, 

4544/80 a 4544/89 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text 

dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 46/21/19: RM schválila dodatek 

č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu 

č. 117/2015 se společností ZEMOS a.s., 

IČ 63470381, se sídlem Velké Němčice, 

Jízdárenská 493, PSČ 693 63, kterým se zužuje 

propachtovaná výměra o pozemky p.č. 4544/18, 

4631/45, 4631/46, 4631/56, 4631/57, 4631/58, 

4631/71 a 4631/80 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text 

dodatku je přílohou zápisu.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Pod hrozbou hrdelních trestů uzavřeli 

vinaři v Hustopečích do vinobraní své vinice. 

Tradičního obřadu Zarážení hory se v sobotu 

31. srpna účastnily desítky diváků a letos popr-

vé je doprovázely i otevřené sklepy.

 „Zarážení hory je starobylý obřad už 

v podstatě od středověku, kdy je zakázán 

vstup do vinice, aby réva měla čas dozrát. Má 

to být i jakási prevence proti dvounohým či 

čtyřnohým zlodějům," vysvětlil organizátor 

akce Pavel Košulič.

Co by se stalo s případnými zloději ukázal 

i ilustrativní soudní proces. „Máme tu provi-

zorní vinohrad a předem domluvený zloděj se 

pokusí ukrást hrozen, je chycen hotaři a dojde 

k souzení. Dnes už je to jen veselá scénka, ale 

horenský soud, který to v dřívějších dobách 

soudil byl nekompromisní a bývaly za to hrdel-

ní tresty," doplnil Košulič.

V horké odpoledne se sešli zástupci vinařů 

i chasy a symbolicky ukončili sezonu letních 

otevřených sklepů, kterou koncem června 

otevřel hustopečský Slunovrat s vínem. „Chce-

me vyjádřit svoji vděčnost za to, že se nám 

urodilo na polích i vinicích, že nám Pán žehná, 

že stvořil krásnou zemi, která každý rok nese 

ovoce. Chceme i poprosit, aby žehnal také naší 

další práci," vyzval ke společné modlitbě děkan 

Jan Nekuda, který během obřadu přítomným 

požehnal.

Letos poprvé bylo součástí obřadu i otevře-

ní sklepů v obou vinařských uličkách, Na 

Hradbách i ve Vinařské. Pořadatelé totiž mají 

do budoucna smělé plány. „My tady v Husto-

pečích nemáme klasické otevřené sklepy, jako 

je tomu v okolních vesnicích, celodenní akci, 

kdy se chodí ze sklepa do sklepa. Proto v nás 

už nějakou dobu zraje myšlenka něco podob-

ného uspořádat i u nás. Dnes je to první ročník, 

proto si neděláme iluze o davech návštěvníků, 

ale nějak se začít musí," doufal v dobrý vývoj 

akce Košulič.

Do neprozkoumaných vod prvního ročníku 

se letos zapojilo hned 12 vinařů, kteří rozlé-

vali své nejlepší vzorky a připraveny měli 

i menší pochutiny. „Jsme rádi, že se zapojili 

vinaři jak z Vinařské, tak z Turhandlí. Myslím 

si, že dvanáct sklepů je k očekávanému počtu 

návštěvníků přiměřeně a doufáme, že do 

budoucna se zapojí i další," pochvaloval si 

spolupráci s vinaři Košulič. 

Po samotném obřadu zarážení v ulicích 

vyhrávala cimbálová hudba a spokojení 

návštěvníci si se sklenkou v ruce užívali posled-

ní letní sluneční paprsky. A protože jich mezi 

sklepy našlo cestu několik desítek, vypadá to, 

že v Hustopečích máme zaděláno na novou 

tradici.                                                                              -nov-
Článek byl zveřejněn na webu města 1. 9. 2019.

Posledního srpna byla zaražena hora

Letos poprvé bylo součástí  zarážení hory i otevření 

sklepů v obou vinařských uličkách. 
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V knihovně přivítali ve čtvrtek 12. září cesto-

vatele a fotografa Marka Jelínka s přednáš-

kou o cestě Jižní Amerikou s názvem  Kam až 

dojedeme. Pro své cestování zvolil netradiční 

dopravní prostředek, koloběžku. Spolu se 

svým kamarádem v roce 2017 během 238 dní 

objevovali krásy Jižní Ameriky. Urazili přibliž-

ně 10 tisíc kilometrů. „Přespávali jsme různě, 

u místních obyvatel, nebo třeba u kolumbij-

ských hasičů. Koloběžka dělala mezi lidmi 

rozruch, protože ji tam neznají,“ překvapil 

Jelínek. „Navštívili jsme krásné Údolí kolibří-

ků, pro domorodce jsou symbolem lásky. Mají 

tam také nejvyšší palmy na světě,“ vyprávěl 

cestovatel. 

Trasa cesty dále vedla Andami do Ekvádo-

ru a dále do Peru. Odtud přátelé pokračovali 

lodí po řece Rio Napo, což je jeden z přítoků 

Amazonky. Pluli  tradiční lodičkou, vydla-

banou z kmene stromu, nebo na klasické 

lodi. „Cestující si na lodi zavěsili houpací sítě, 

a v průběhu cesty odpočívali,“ popsal Jelínek 

a dodal: „Zajímavým zážitkem pro mě byl 

i obřad Ayahuasca. Šaman při něm podává 

nápoj připravený z tzv. liány mrtvých a dopro-

vází ho posvátnými zpěvy. Člověk se dostane 

do stavu snu či vizí.“ 

Cestovatelé navštívili i tradiční Maccu 

Picchu, postupně vystoupali až k jezeru Titi-

caca a pokračovali do Bolívie na náhorní ploši-

nu, kde se nachází největší solná pláň světa. 

V  Paraquayi pozorovali nádherné západy 

slunce a díky prakticky nulovému světelnému 

smogu také krásy noční oblohy. Své putování 

zakončili přesunem do San Paula v Brazílii.

Loni absolvoval Marek Jelínek na koloběžce 

cestu Asií, vyprávět o ní přijede do Hustopečí 

už 3. prosince. Své zážitky z cest shrnul i v knize 

Dobroběžník mezi světy, která vyjde letos 

v listopadu. Nyní cestovatel plánuje přejezd 

Afrikou.                                                                             

-hek-

Hustopečské muzeum v  září uspořádalo 

další výstavu. Tentokrát se jednalo o pětapa-

desát fotografi í, jejichž autorem je Lubomír 

Mikš z Brna. Výstava nesla název Šel poutník 

tiše krajinou. „Řada lidí chodí do přírody, na 

výlety, na kola ve skupinkách, hovoří spolu, 

dozví se spoustu informací o sobě i o svých 

blízkých, ale nevidí, kudy jdou. Poutník musí 

tiše jít a dívat se, teprve potom může odhalit 

kouzlo přírody,“ vysvětlil název výstavy autor 

Lubomír Mikš.

Slavnostní vernisáž, kde nechybělo klavírní 

vystoupení nadaných žákyň základní umělec-

ké školy, ani bohaté pohoštění pro všechny 

hosty, proběhla 8. září. První výstavní místnost, 

kde se úvodního slova kromě autora Mikše 

ujal také pan Jiří Teplý, bývalý starosta, který 

s myšlenkou výstavy fotografi í svého přítele 

v  Hustopečích přišel, praskala ve švech. Foto-

grafa přišel podpořit nespočet jeho přátel 

a milovníků umění a poetického cítění.

Autor o svých fotografi ích začal skromně. 

Nepovažuje se za specialistu, spíše si vychut-

nává sílu okamžiku. „Chci zachytit krásu příro-

dy, kouzlo okamžiku, který je právě teď, když 

se díváte na skupinu stromů, pole nebo les, ve 

kterém se vlní vítr, nebo který prozařuje sluníč-

ko – to jsou opravdu jen chvilky. A ta chvilka je 

většinou pryč ještě dřív, než zmáčknete spoušť,“ 

vysvětlil svůj umělecký záměr Mikš.

Jednalo se již o jeho třetí výstavu. V Husto-

pečích vystavoval poprvé, dříve se ukázal vždy 

jen ve svém domovském Brně. Na fotografi ích 

zachycuje převážně krásy naší vlasti, Vysočinu, 

Jeseníky nebo Orlické hory. Některé pochází 

i z blízkého zahraničí, Rakouska nebo Sloven-

ska.

 -slam-

Článek byl zveřejněn 10. 9. 2019 na webu města.

Výstava fotografi í nabádala k vnímání přírody

 Fotografa přišel na vernisáž podpořit nespočet jeho 

přátel a milovníků umění. 
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Koloběžkou po Jižní Americe

Jak nejlépe přivítat nadcházející podzim? 

Přece na Křížovém vrchu! To moc dobře ví 

nejen zaměstnanci a přátelé Centra volného 

času Pavučina, ale také několik desítek rodin 

a dětí, které se zúčastnily tradičního Vítání 

podzimu.

Na začátku trasy, kterou tvořilo několik 

stanovišť, dostaly děti od víl amulet, kam 

jim po splnění úkolu na každém stanovišti 

lesní bytosti vložily svá kouzla pomocí fouk-

nutí nebo zaříkávadla. Stanoviště byla velmi 

různorodá. Děti si mohly zkusit dostat se ze 

spár bludiček, pomoci nezbednému raráškovi 

s úklidem lesa, porazit hrůzostrašné loupež-

níky nebo malovat s elfem na papír pomocí 

přírodnin.

Kromě toho se děti vozily na koních a opéka-

ly dobroty na ohni. „My máme na plakátech 

napsané, že si masoužrouti mají přinést svůj 

špekáček. Ale jinak tu máme vždy nachysta-

né něco i pro ty, co úplně masoví nejsou. Ráno 

jsem předvařila brambory, které si teď na ohni 

jen dopečou, máme tu jablíčka i chleba – a to 

je podle mě naprosto luxusní menu!“ přiblíži-

la gastronomickou sféru pořadatelka Ingrid 

Florusová.

Kolem páté hodiny byla na Křížový vrch 

tajným zaklínadlem přivolána Podzimní 

královna se svým koňským povozem a přebra-

la žezlo od Letní královny, která se uchýlila 

k zaslouženému odpočinku a spánku.

A protože podzimem akce Pavučiny nekon-

čí, nýbrž začínají, můžeme se těšit hned na 

několik dalších událostí. Typické akce, jako je 

Bramboriáda, listopadové Uspávání brouč-

ků nebo Halloweenská noc, chtějí zachovat, 

přibydou však i novinky. „Vyzkoušíme páteční 

semináře, budou probíhat pravidelně jednou 

za čtrnáct dní, a budou to takové výtvarné 

kurzy pro maminky s dětmi, maminky bez dětí, 

babičky, mládež, prostě pro kohokoliv, koho 

nadchne technika, která se bude zrovna ten 

daný týden dělat,“ prozradila Florusová.

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 24. 9. 2019.

Děti se loučily s letní královnou

Na trase děti čekalo několik stanovišť s lesními 

bytostmi a zapeklitými úkoly. 
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Jiří Teplý spojil svůj život s městem Husto-

peče po svých studiích na VUT v Brně. Po same-

tové revoluci v roce 1989 se výrazně angažoval 

v politickém dění v Hustopečích a na dlouhých 

8 let se stal i jejich starostou. Následně byl 

také místostarostou pro víno a podílel se na 

vzniku a rozvoji řady kulturních aktivit města. 

O letošních prázdninách oslavil významné 

životní jubileum, a to 80 let.  S panem Jiřím 

Teplým jsme se sešli v kavárně nově zrekon-

struovaného kina v Hustopečích a nad šálkem 

čaje strávili příjemné dopolední povídání.

Jste rodákem z Hodonína, ale po studiích 

v Brně jste svůj pracovní i osobní život 

zakotvil v Hustopečích. S tímto městem Vás 

tak pojí 57 let života, jaká ta léta byla? 

Na vše zde vzpomínám velice rád. Získal jsem 

tu spoustu dobrých přátel a kamarádů, hodně 

aktivně jsem zde sportoval. Hustopeče se pro mě 

a pro mou rodinu postupně staly a jsou domovem. 

Navíc zde žije i jeden z mých bratrů.  

Vzpomínáte také na svá dětská léta? Máte 

nějakou výraznou vzpomínku z té doby?

V Hodoníně jsem žil až do maturity na gymná-

ziu. Z dětství mi ale výrazně utkvěla spíš situa-

ce z konce 2. světové války, kdy jsem jako malý 

šestiletý kluk v roce 1945 u babičky na Šumavě 

hodil kamínkem po projíždějícím autě, v kterém 

shodou okolností cestoval kromě českého obča-

na i jeden německý voják. Zastavili, naložili mě 

do auta a musel jsem jim ukázat, kde bydlím, 

ke komu patřím. A pak jsem se musel před svojí 

babičkou všem zúčastněným za to, co jsem udělal, 

na kolenou omluvit. To se mi velmi výrazně vrylo 

do paměti. 

Vysokou školu jste pak studoval v Brně, 

vybral jste si Vysoké učení technické, kde 

jste získal titul Ing. V jakém oboru? Co je 

vaší původní profesí? 

Vystudoval jsem stavební fakultu, takže jsem 

stavební inženýr. Kromě toho jsem byl i soudní 

znalec pro oceňování nemovitostí. Ale jen do doby 

své funkce starosty v Hustopečích. 

Po studiích jste na své první pracovní místo 

nastoupil právě zde v Hustopečích a už jste 

tu zůstal…

Ano, nastoupil jsem v roce 1962 hned po škole 

do Mostárny Hustopeče, kam jsem dostal umís-

těnku. Původně to bylo na 3 měsíce, ale jak rád 

říkám, dali mi tu ochutnat dobrého vína, založil 

jsem tu rodinu a už jsme zde zůstali. 

Jak dlouho jste nakonec na Mostárně 

pracoval? 

Až do roku 1998. Pak, s funkcí starosty, jsem již 

v Mostárně nepokračoval.

Kdy padlo rozhodnutí, že budete 

v Hustopečích aktivnější? Že se zapojíte do 

politického dění? 

To přišlo koncem 80. let a spolu se sametovou 

revolucí v roce 1989. V té době se i zde v Husto-

pečích zakládalo Občanské fórum, jehož jsem se 

stal členem. Po rozpadu Občanského fóra, když 

se začala formovat Občanská demokratická 

strana, jsem se rozhodl do další politické strany 

nevstupovat a už jsem vždy kandidoval za Sdru-

žení nezávislých kandidátů. Tehdy jsme moc chtěli 

ozdravit politickou scénu zde v Hustopečích. Hned 

po převratu se prvním porevolučním  starostou 

stal pan Antonín Kotouček a poté pan Rudolf 

Poslušný. A po nich jsem měl to štěstí, že jsem se 

stal starostou já. 

To bylo v roce 1998. Co pro Vás bylo na 

postu starosty největší výzvou? A jak 

Vy sám hodnotíte roky v roli nejvyššího 

představitele města?

U šálku čaje
Jiř

í T
ep

lý

∙ Narodil se 27. 7. 1939 v Hodoníně, 

kde prožil i své dětství.

∙ Nyní žije v Hustopečích.

∙ Vystudoval Vysoké učení 

technické v Brně, Fakultu 

stavební, v roce 1962 získal titul 

Ing.

∙ Po studiích pracoval v letech 

1962-1998 v Mostárně Hustopeče.

∙ Byl členem Občanského fóra 

v Hustopečích, po jeho rozpadu 

v roce 1991 působil za Sdružení 

nezávislých kandidátů.

∙ Byl starostou města 

Hustopeče v letech 1998 – 

2006 a poté místostarostou 

pro víno a předsedou Vinařské 

komise.

∙ Byl předsedou Českého svazu 

zahrádkářů v Hustopečích,

∙ Nyní je v penzi.

Je ženatý, má 2 dcery 

a 3 vnoučata.

∙ Koníčky: pěstování kaktusů, 

dříve i vinné révy, jízda na kole, 

košíková, volejbal, tenis.

s Jiřím Teplým
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Bral jsem to především jako velkou čest, že 

jsem získal takovou podporu občanů. Měl jsem 

z toho pochopitelně radost, ale cítil jsem také 

obrovskou zodpovědnost. Stalo se toho za tu dobu 

opravdu mnoho. Zažil jsem ve své funkci hodně 

situací, které mě jako člověka posouvaly. A také 

jsem zažil řadu zajímavých setkání. Setkal jsem se 

například s českými prezidenty, s panem preziden-

tem Václavem Havlem, který se zde v Hustopečích 

i se svou manželkou Dagmar byl poklonit u hrobu 

rodičů prvního československého prezidenta T. G. 

Masaryka, s panem prezidentem Václavem Klau-

sem, který k nám i s chotí Livií zavítal v r. 2003. 

Z dalších setkání nelze nepřipomenout pozvání 

do Prahy při návštěvě ruského prezidenta Vladi-

mira Putina. Hodnotit sám sebe ale nechci a ani 

neumím. Vše je to vždy práce celého kolektivu 

radnice. Jednotlivec jen obtížně dosáhne změn, to 

jde především ve spolupráci s ostatními.

Starostou města Hustopeče jste byl po dvě 

volební období. Co následovalo po roce 2006, 

kdy jste předal funkci svému nástupci?

V roce 2006 jsem předal funkci panu Luboši 

Kuchynkovi. A já šel do penze. Ale ještě na jedno 

volební období jsem zůstal v zastupitelstvu a stal 

se 2. místostarostou, místostarostou pro víno. 

Jaká byla role místostarosty pro víno? 

Měl jsem na starosti hlavně pořádání kultur-

ních akcí spojených s vínem, ať šlo o výstavy vín, 

Burčákové slavnosti, rozvíjela se Burčáková unie.

Burčákové slavnosti se v Hustopečích konají 

od roku 1994, Burčáková unie vznikla o deset 

let později. A na obou projektech jste se 

významně podílel.  

Burčákové slavnosti a Burčáková unie, to mě 

bavilo, proto jsem se na tom podílel. Se současnou 

podobou Burčákových slavností přišli vlastně herci 

a příznivci hustopečského divadla, kteří si přáli 

účast různých divadelních spolků na Burčákových 

slavnostech. Postupně se ale vše tříbilo a upravo-

valo, až vznikl slavnostní průvod, rozlévání burčá-

ku přihlížejícím a vůbec Burčákové slavnosti, jaké 

jsou dnes. A dnes je to mimořádně úspěšná akce. 

No a v průběhu prvních deseti let koná-

ní Burčákových slavností vznikl nápad založit 

Burčákovou unii. Nejprve se přidala jihomorav-

ská města a obce, ale nápad se líbil, a tak dnes 

jsou členy i některá města ze zahraničí, třeba ze 

Slovenska, Polska, Německa, ale třeba i z Argen-

tiny.

A když se založila Burčáková unie, tak jsme 

vyhodnotili, že by měla mít i svoji měnu. Evropská 

Unie má Euro, tak my máme Búro. Původně se 

i rozdávalo na slavnostech.

I díky Vám mají Hustopeče hned dva zápisy 

v Knize českých rekordů a kuriozit. Od 

roku 2007 největší pomník kvasinky 

vinné a od roku 2010 největší hrozen 

na kruhovém objezdu. Co vedlo 

k těmto projektům a co bylo na jejich 

pozadí? 

K obojímu vedla náhoda, chtěli jsme něco 

realizovat. Od našich sousedů ze Slovenska 

jsme dostali mailem fotografi i kvasinky 

vinné z mikroskopu. S ní jsme oslovili místní-

ho kameníka, který vytvořil sochu kvasinky 

vinné, zvětšenou až 70 000x. A nápad na 

největší hrozen vznikl vlastně v sauně. Vytvo-

řil jej pak umělecký kovář Petr Zajíc z Hovo-

ran. A nakonec stojí na kruhovém objezdu. 

Hustopeče jsou městem mandloní 

a vína. Vy sám jste byl vinařem. Měl jste 

vlastní vinohrad i sklep. 

Byl jsem takovým tím malým vinařem, ale 

jen do doby své funkce starosty. Pak už jsem 

dal přednost práci starosty. 

Od dob Vašich vysokoškolských studií 

máte ale ještě jeden zajímavý koníček, a to 

pěstování kaktusů. Jak jste se k pěstování 

kaktusů dostal? Kolik nejvíce exemplářů 

jste kdy měl a kolik jich máte dnes? 

S pěstováním kaktusů jsem opravdu začal na 

vysoké škole, ještě i s jedním kamarádem. Když 

jsem pak přišel do Hustopečí, přivezl jsem si s sebou  

asi 10 kaktusů. Dokud jsem bydlel v podnájmu, 

měl jsem je na střeše garáže. Když jsme pak získa-

li byt, zřídil jsem si na zahradě bytového domu 

skleník. Postupně přibývaly další kaktusy. Někte-

ré jsem i vysazoval ze semen. Svého času jsem 

měl snad 300 kaktusů. Dnes jich mám už jen asi 

70 nebo 80. Kaktusy nádherně kvetou, některé 

jen chvíli, některé i několik dní. Na zimu je zazi-

muji do sklepa, to za tmy nebo šera a bez vody od 

listopadu do dubna spí. Když je pak na jaře vrátím 

do skleníku, postupně vykvetou, bíle, růžově, nebo 

třeba žlutě.   

A co jiné koníčky?

Dnes už provozuji spíš jen příjemné posezení 

s přáteli. Dřív jsem hodně jezdil na kole. A vůbec 

rád jsem sportoval. Zde v Hustopečích jsem hrál 

košíkovou, volejbal, tenis. I šachy. Jednu dobu jsem 

byl i ve výboru místní tělovýchovné jednoty.  

Dovolte mi přidat se na závěr k řadě gratu-

lantů a dodatečně Vám popřát pevné zdra-

ví a životní pohodu do dalších let. Děkuji za 

rozhovor.

Renata Heklová

Pár rychlých otázek 
a rychlých odpovědí: 

Káva nebo čaj? Dnes už čaj.

Ranní ptáče nebo sova? Sova.

Kočka nebo pes? Spíš pes.

Kolmo nebo pěšky? Kolmo.

Ideální dovolená? S manželkou.

Film nebo divadlo? Divadlo.

Oblíbená postava z dětství? 

Jako dítě jsem četl hodně, 

ale oblíbenou postavu? Už nevím.

Co Vám v poslední době udělalo

 upřímnou radost?

 Kniha rodinných fotografi í od vnuků.
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Ve čtvrtek 12. září 2019 byl ve vídeňském 

okresním muzeu v  Meidlingu zahájen společ-

ný česko-rakouský umělecký salón, jehož se 

zúčastnilo deset umělců z  výtvarné skupiny 

Alfons Hustopeče (Robert Buček, Marie Grůzo-

vá, Bohuslav Janovský, Pavel Klak, Martina 

Klaková, Jiřina Kulíšková, Michal Mikulič, 

Jarmila Milotová, Roman Müller, Jana Rozko-

vá) a pět umělců z  Vídně (Ulrike Chladek, 

Evelyn Doll, Bernhard Kulisz, Herbert Lang-

müller, Silvia Konrad, Martina Eder).

Tato společná výstava s podtitulem Stavění 

mostů/Brückenbauen navazuje na výtvarný 

salón, který se uskutečnil v Hustopečích v roce 

2016. 

Pro hustopečské umělce je to již čtvrtá 

prezentace v  hlavním městě Rakouska. První 

se konala ve vídeňském kulturním centrum 

Palais Kabelwerk v roce 2010. O tři roky pozdě-

ji se v  okresním muzeu v  Meidlingu reali-

zoval projekt „3 x Věra“, jehož se zúčastnila 

Věra Nohelová.  V květnu 2017 se uskutečnila 

výstava prezentující Hustopeče ve výtvarné 

i literární tradici, a to v kulturním centru Akti-

onsradius ve třetím vídeňském obvodu.

Zahájení současné výstavy bylo doprová-

zeno vystoupením cimbálové muziky Voni-

ca z Krumvíře, která představuje to nejlepší 

z  lidové hudební tradice Hustopečska.  Počet-

ní návštěvníci vernisáže 

byli výtvarným i hudebním 

projevem doslova uchváceni. 

Hustopečské výtvarníky na vernisáži osob-

ně zaštítila starostka Dr. Hana Potměšilová 

a místostarosta Bořivoj Švásta. Rakouská stra-

na byla zastoupena přednostou okresu Meid-

ling Ing. Wilfriedem Zanklem a ředitelkou 

zdejšího okresního muzea prof. Dr. Vladimirou 

Bousskovou. 

Výstavu fi nančně podpořilo Město Vídeň, 

Úřad spolkového kancléře a Město Hustopeče. 

Soňa Nezhodová,
vedoucí MMG

Čtvrtá výstava ve Vídni

Zahájení výstavy se zúčastnili čelní představitelé obou měst i muzeí.
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Mezinárodní hudební festival Concentus 

Moraviae se od svého založení v roce 1996 stal 

jedním z nejvýznamnějších festivalů klasické 

hudby v České republice. Hustopeče patří mezi 

třináct měst festivalu a díky tomu si tu poslu-

chači mohou každý rok v červnu vychutnat 

koncerty špičkové kvality. Ve středu 18. září se 

na hustopečské radnici sešli zástupci zúčast-

něných měst spolu s organizátory na příprav-

né schůzce jubilejního 25. ročníku. Bude mít 

podtitul Hudba na dlani.

„Dramaturgii festivalu bude poprvé připra-

vovat pět dramaturgů. Je to symbolická ruka, 

která vychází i z takzvané guidonian hand, 

která se používala ve středověku jako pomůc-

ka pro muzikanty,“ uvedl ředitel festivalu David 

Dittrich. Ruka má také zvát k účasti, mávat 

na všechny, kteří mají chuť odhalovat krásu 

a moudrost. Pět prstů je pět specialistů, kteří 

svým záběrem pokrývají téměř celou Evropu. 

„Hlavním koordinátorem bude festivalovému 

publiku známý Jelle Dierickx, Belgičan, vyni-

kající a velice inspirativní dramaturg, a potom 

jsme oslovili dramaturgy z různých částí Evro-

py. Je to Markku Luolajan, Fin, Andreu Marco-

na, slavný dirigent, také dramaturg festivalu 

v Itálii, Pierre Pitzl, Rakušan a Carine Moretton, 

flétnistka a také dramaturgyně jednoho fran-

couzského festivalu,“ prozradil Dittrich.

Všechny dramaturgy spojuje zájem 

o starou hudbu, Concentus Moraviae v roce 

2020 bude její oslavou. Dobová interpreta-

ce staré hudby má v současné době mnoho 

příznivců. „Vlna zájmu o autentickou interpre-

taci se od šedesátých let valí Evropou, nyní je 

velmi populární i v Rusku. Má řadu stoupen-

ců, jenom v nahrávacím průmyslu je více než 

80 procent muziky, která se prodá z klasické 

hudby, stará hudba,“ pokračoval Dittrich.

Na festivalu se představí špičky v autentic-

ké interpretaci staré hudby jak z Evropy,  tak 

ze světa. „Program máme víceméně hotový, 

teď ho budeme dolaďovat, zasazovat do měst 

a do těch správných akustik, což je vždycky ta 

největší práce. Kompletní program představí-

me už před koncem roku, aby si 

zájemci mohli koupit vstupenky 

třeba jako vánoční dárek. Nyní 

mohu prozradit jenom to, že 

každý z dramaturgů, kteří jsou 

i špičkoví interpreti, vystoupí 

na festivalu se svým projektem,“ 

řekl ředitel festivalu.

Novinkou pětadvacátého ročníku bude 

spojení s jednou významnou výtvarnou osob-

ností. „Budeme vždy vybírat špičkové osob-

nosti z regionu, které bychom chtěli společně 

s festivalem představit i hudebnímu publiku,“ 

osvětlil plány Dittrich. V příštím roce hudební 

festival doprovodí velká výstava uměleckého 

kováře Pavla Pacovského v Náměšti nad Osla-

vou.

Další doprovodná akce spojená 

s Concentem Moraviae, která už si 

našla spoustu nadšených příznivců, 

je Hudba na kole. Akce spojuje živá 

hudební vystoupení rozličných 

žánrů na atraktivních místech s cykloturisti-

kou. Vstup na koncerty je zdarma a trasu si 

účastníci volí podle svého hudebního vkusu 

a fyzické zdatnosti sami.

Než se milovníci kvalitní hudby v Hustope-

čích dočkají červnových festivalových vystou-

pení, mohou si ještě do konce letošního roku 

vychutnat několik hudebních zážitků, začát-

kem října koncerty ke stoletému výročí gymná-

zia a v prosinci sérii adventních koncertů.

-kam-

Radnice hostila přípravné setkání hudebního festivalu

Na setkání zástupců pořadatelských měst festivalu 

Concentus Moraviae jeho ředitel David Dittrich 

hodnotil letošní ročník a informoval o přípravách na  

ročník příští.
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
říjen 2019

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

čt  12.9. – 28.11.  Rakousko-český umělecký salon. Výstava 
hustopečských výtvarníků ve vídeňském okresním 
muzeu Meidling.

čt  3.10. – 27. 10.  Výstava děl výtvarné skupiny Rozumění 
Otrokovice. Vernisáž v galerii domu U Synků ve 
čtvrtek 3. října v 18.00. Galerie. 

st  16.10.  16.00 Přednáška Mgr. Františka Trávníčka Legionáři 
z Hustopečska. Přednáškový sál domu U Synků.

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

po 30.9. - 6.10.   Týden knihoven - amnestie upomínek. 
čt 3., 17., a 31. 10. Virtuální univerzita třetího věku.
  9.30 Křesťanská ikonografi e a hagiografi e. Učebna 

knihovny.
čt  10.10.  17.00 Přednáška PaedDr. Jiřího Jilíka Žítkovské čarování. 

Učebna knihovny.
čt  24.10.  17.00 Přednáška chiropraktika Vinci Lászla Jak si pomoci 

od bolesti bez prášků a injekcí. Učebna knihovny.
st 2. - 31.10.  Výstava studentů z Domova mládeže SOU 

Hustopeče na téma Podzim.

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

st  2.10. 16.30 Klasické taneční – zahájení tanečního kurzu 
pro žáky středních škol. Kurz zahrnuje 10 lekcí a 
prodlouženou. Společenský dům. 

st  2.10. 18.30 Taneční polepšovna – zahájení kurzu pro 
dospělé. Kurz zahrnuje 10 lekcí a prodlouženou. 
Společenský dům. Přihlášky k vyzvednutí v TIC 
Hustopeče. Informace: Jana Tupá, 
tel.: 530 351 412, 775 095 523, tupa@hustopece.cz 

čt  3. 10. – 5. 10.   Burčákové slavnosti 2019.  Účinkují Tereza 
Mašková, Cigánski Diabli, Slza, Olympic. Více 
na www.burcakoveslavnosti.cz. Výhodný 
předprodej vstupenek za 200 Kč do 3. 10.
v TIC v Kině nebo na www.kinohustopece.cz. 

so  5.10. 10.00 Výstava národní soutěž vín - Velkopavlovická 
podoblast.  Společenský dům, Herbenova ulice.

so  12.10. 15.00 Šípková Růženka. Divadlo Kejkle, kinosál, 
vstupné 60 Kč.

út  15.10. 19.30 Parfém v podezření. Divadlo Radka 
Brzobohatého, kinosál, vstupné 550 Kč.

ne  20.10.  Kutná Hora – zájezd. Cena 680 Kč, dítě, student, 
senior 580 Kč.

st  23.10. 19.30 Vzpomínky bez lítosti - recitál Petry Hapkové. 
Kinosál, vstupné 250 Kč.

pá  25.10. 17.00 Zazpívejte si s Horenkou. Posezení ke Dni seniorů, 
společenský dům, vstup zdarma. Pořádá komise pro 
práci se seniory a handicapovanými občany.

Připravujeme:
8. - 10. 11.  Šmardovo sousedské divadlo – přehlídka 

amatérských divadelních souborů, kinosál.
so 16.11. 10.00 Oslava svatomartinských vín a husí.
so 23.11. 14.00 Světový duel vín. Degustace vín. Hotel Amande.
po 25.11. 19.30 Audience, Vernisáž. Divadelní spolek Kašpar, 

kinosál.
so  30.11. 13.00 Adventní punčování s rozsvěcením vánočního 

stromu. Dukelské nám.

Oslavy 100 let Gymnázia v Hustopečích
so 5.10.  11.00 Výstava obrazů Antonína Vojtka a výstava o historii 

a současnosti školy (do16.00)
so 12.10.  11.00  Možnost navštívit Gymnázium T.G. Masaryka a dlaší 

instituce ve městě (do16.00)
  17.00  Koncert v kostele sv. Václava  
ne 13.10. 10.00 Komentovaná prohlídka města (od budovy muzea).
  14.00 Odhalení pamětní desky V.S.Jurena na budově 

evangelického kostele. 
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ZAZPÍVEJTE SI

S HORENKOU
Město Hustopeče - komise pro práci se seniory

 a handicapovanými občany

zve na posezení při příležitosti Dne seniorů

v  pátek 25. října 2019 v 18.00 do společenského domu.

Vstup volný, drobné občerstvení zajištěno.
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 7.10./21.10.

Papír, plast, nápojové kartony: 1.10.          Bioodpad: 14.10./29.10.

SBĚRNÝ DVŮR 
Areál Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37

Slouží k likvidaci jiných druhů odpadů.

po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

SPOZAM krytý plavecký bazén tel.: 702 204 660, 702 204 600
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

SPORT

Ranní plavání od 6.00 do 8.00,
odpoledne od 14:00 do 20.30 podle rozpisu.

Bližší informace naleznete na www.spozam.cz 
nebo na telefonním čísle 702 204 660.

STOLNÍ TENIS
čt  10.10.   17.00 Agrotec Hustopeče - Sokol Jevišovka (ok.přebor)
čt  24.10.  17:00    Agrotec Hustopeče - Sokol Lanžhot (ok. přebor)
pá  25.10.  18.00  Agrotec Hustopeče B - Sokol Lanžhot B (kr. soutěž)
so  26.10.   17.30   Agrotec Hustopeče B - Jiskra Strážnice C (kr. soutěž)
VOLEJBAL
so  5.10.  9.00 KP kadetky
HÁZENÁ
ne  13.10. 9.30 Legata Hustopeče – Ivančice (ml. dorost – 2. liga)
  11.30 Legata Hustopeče – Dvůr Králové (muži – 1. liga)
  13.30 Legata Hustopeče  – Ivančice (starší žáci –  JM liga)
  13.30 Legata Hustopeče  – Ivančice (ml. žáci –  JM liga)
FOTBAL
ne 13.10. 9.00  FC Hustopeče – Lednice (starší žáci)
  10.45  FC Hustopeče - Lednice (mladší žáci)
  12.45  FC Hustopeče – Novosedly (dorost)
  15.00  FC Hustopeče – Boleradice (muži A)
ne  27.10. 9.00  FC Hustopeče – Bzenec (starší žáci)
  10.45  FC Hustopeče - Bzenec (mladší žáci)
  12.15  FC Hustopeče – Nosislav (dorost)
  14.30  FC Hustopeče – Krumvíř B (muži A)
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
so  19.10.  7.00 Divácké putování Maryša. Pořádá Klub českých 

turistů Agrotec Hustopeče. Start 7.00 – 11.00 
v Městské sportovní hale, cíl tamtéž do 19.00.

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

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

út  8.10.  Zájezd do termálních lázní Györ, Maďarsko. 
Odjezd od Kamenné krásy v 6.45, z AN v 7.00.

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

st  9.10.  15.00  Přednáška Mgr. Marka Trávníčka Lidová píseň 
a Slovácko. Malý sál kina.

so  19.10.  8.00  Poznávací zájezd Výpustek, Křtiny. Odjezd od 
nemocnice a z autobusového nádraží.

pondělky  16.30 Country tanečky. Nácvik country a line tanců. 
Sál společenského domu.

úterky  16.30 Herní aktivity Pojď se s námi bavit, pojď si s námi 
hrát. Penzion, Žižkova. (od 8.10.)

ne  20.10. 15.00 Bramboriáda - bramborové tvoření, podzimní 
hry, soutěže, opékání brambor.

út  29. – 30.10.   Halloweenské podzimní prázdniny. Podzimní 
tábor s přespáním na Pavučině. Zahájení v úterý 
29.10. v 8.00 hodin, ukončení ve středu v 17.00. 
Určeno pro děti od 6 do 12 let. 
Přihlašování na www.volny-cas.cz. 

so  26.10. 10.00 Pískování. Výtvarný seminář pro děti. S pomocí 
drobného křemičitého písku mnoha barev, 
vyrobíme originální obrazy. 
Přihlašování na www.volny-cas.cz.

pá 18.10. 18.00 Morava nás nedzelí. Vystoupení dechové hudby 
Záhorienka a jejích hostů. Společenský dům.
Předprodej TIC.

Vánoční Vídeň
neděle 24. listopadu 2019

Návštěva předadventní Vídně je určena těm co chtějí nasát vánoční 
atmosféru.  Průvodce nás provede historickým centrem 

(Stephansdom, Albertina, Hofburg, Maria-Theresien-Platz, 
Parlament...), navštívíme tradiční jarmark u radnice, 

kde jsou velké vánoční trhy.  

Odjezd z Hustopečí z autobusového nádraží v 7.00 hodin, 
předpokládaný návrat v cca 19.00 hodin.

Závazné přihlášky a informace na: 
kultura@hustopece.cz, tel.: 530 351 411 /412
Cena: 300 Kč
Pořádá Marketing a kultura města Hustopeče. 

hustopece.cz
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Jan
Šedivý

nar. 01.05.2019

Erika
Kozáková

nar. 04.05.2019

Ondřej
Kuchař

nar. 19.06.2019

Viktorie
Huszárová

nar. 22.06.2019

Viktorie
Janovcová

nar. 06.07.2019

Tobiáš
Král

nar. 18.07.2019

Kristýna
Nováková

nar. 12.04.2019

Jan
Hulata

nar. 21.05.2019

David
Machač

nar. 02.06.2019

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 21. 9. 2019
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Dárcovství krve je v dnešní době už poměr-

ně známé téma. Darovat se dá také krevní 

plazma, která je pro záchranu lidských životů 

neméně důležitá. Více než jeden milion dětí 

a dospělých po celém světě potřebuje léky 

vyrobené z plazmy. 

Na otázky ohledně darování krevní plazmy 

nám odpověděl vedoucí lékař společnosti Cara 

plasma, s.r.o.  MUDr. Jan Richter. 

Co je to krevní plazma? Komu pomáhá?

Krevní plazma je tekutá složka krve, nedá 

se nijak uměle vyrobit a slouží pro výrobu 

nenahraditelných léků. Léky z  krevní plaz-

my se využívají například při velkých opera-

cích, po vážných nehodách, pomáhají při 

léčbě rakoviny, hemofi lie a u lidí s poruchami 

imunity. Každý váš odběr tudíž může někomu 

zachránit život.

Bolí to?

To je častá otázka prvodárců krevní plaz-

my. Nebolí a je to velmi podobné odběru krve. 

Při každém odběru plazmy dárce prochází 

lékařskou zdravotní prohlídkou společně 

s  krevním obrazem. Také vás otestují a zjistí, 

zdali netrpíte nějakým infekčním onemocně-

ním (HIV, žloutenka,  syfi lis,  atd.). Máte tedy 

pravidelný přehled o svém zdravotním stavu. 

Celý proces odběru plazmy je zcela bezpečný 

a trvá přibližně 45 minut. Aby byl čas strávený 

darováním plazmy příjemný, můžete se bavit 

čtením, koukáním na fi lmy nebo poslechem 

hudby.

Kdo a jak často může darovat krevní 

plazmu?  

Darovat může zdravý člověk ve věku 

18-60 let s váhou mezi 50 až 130 kg. V interva-

lu až 1x za 14 dní. Pokud chodíte darovat i krev, 

je třeba pamatovat na rozestupy mezi odběry. 

Mezi krví a plazmou jsou to minimálně 4 týdny 

a mezi plazmou a krví to jsou týdny dva.

Budu mít nějaké výhody?

Jako dárce plazmy máte nárok na spoustu 

benefi tů. Například si za každý odběr můžete 

odečíst 3000 Kč od základu daně z příjmu do 

výše až 15% tohoto základu,  zároveň máte 

nárok na  den placeného volna anebo Vám 

nabídneme náhradu nákladů ve výši 600 Kč za 

každý odběr a další benefi ty.

Kam můžu jít darovat?

Darovat můžete jít do Břeclavi, Jana Pala-

cha 36 nebo do brněnské Olympie – vchod od 

Olympia parku. Objednat se můžete online na 

stránkách www.darujplazmu.cz.  

Tak co říkáte? Takový dobrý skutek může 

udělat každý z nás, stačí jen chtít. A věřte, ten 

pocit, že jste pomohli, ten je k nezaplacení. ;)  

Nebuďme lhostejní k tomu, co budeme potře-

bovat třeba někdy všichni. Přijďte darovat 

a pomůžete. Děkujeme za to, že pomáháte. 

Pomáhat je lidské.

Darujte krevní plazmu, zachráníte životy!
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Děti, rodiče i učitelé zaplnili první zářijové 

pondělí dvory základních škol v Hustopečích, 

aby společně zahájili nový školní rok. Ředitel-

ka Základní školy Nádražní Ivana Matějíčko-

vá zmínila opravenou vnitřní fasádu budovy: 

„Hlavní akce o prázdninách byla rekonstruk-

ce fasády, včetně předokenních žaluzií, .“ 

O opravách a renovacích promluvil i ředitel 

ZŠ Komenského Jaroslav Vysloužil. Více než 

šesti stovkám přítomných žáků i jejich rodi-

čovskému doprovodu ukázal nové patro nad 

dílnami, spojovacím krčkem i dva nové výtahy. 

Přivítal zejména 40 prvňáčků, pro které letos 

na Komendě otevřeli dvě první třídy, oproti 

loňskému roku o jednu méně. Na škole klesl 

také průměrný počet žáků ve třídě.

Na ZŠ Nádražní žáků naopak přibylo. 

„Letos jsme otevřeli dvě první třídy, máme 

v jedné třídě 24 žáků, ve druhé 23. Vloni jsme 

měli jenom jednu 1. třídu. Letos budeme mít 

celkově o 35 žáků víc,“ přiblížila počty dětí 

Matějíčková.

Spolu s paní ředitelkou děti pozdravil 

i místostarosta Bořivoj Švásta. Na ZŠ Komen-

ského mezitím starostka Hana Potměšilová 

všem žákům popřála, aby z nich vyrostli zdravě 

sebevědomí lidé, kteří dokážou kriticky přemýš-

let a číst mezi řádky. Mnozí prvňáčci se těšili 

nejen na čtení, ale i psaní, tvoření, recitování 

a možná překvapivě často i na matematiku.

Potom už se vydali do svých tříd. Paní učitel-

ky jim ukázaly vyzdobené třídy, vzájemně se 

představili a každý žáček dostal svou značku. 

Do aktovek jim přibyly nové učebnice, sešity 

a další pomůcky. S prázdnou neodcházeli ani 

rodiče, kteří své ratolesti přišli první školní den 

doprovodit. Odnášeli si spoustu rad a pokynů 

pro hladký průběh nastávajících dní. Zatímco 

pospíchali shánět chybějící obaly nebo desky 

na číslice, nebe se pomalu rozplakalo nad tím, 

že letní prázdniny jsou u konce. Asi chtělo 

dětem ulehčit loučení, aby tolik nesmutnily po 

lenošení na koupališti.

-kam-

Článek byl zveřejněn 3. 9. 2019 na webu města.

Školní rok začal v krásných kulisách opravených dvorních fasád

 Na každé základní škole v Hustopečích letos otevřeli 

dvě první třídy.
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Ve čtvrtek 12. září pozvali policisté zhruba 

tisícovku hustopečských dětí do areálu fi rmy 

Agrotec, aby jim ukázali svou práci. „Rozhod-

li jsme se, že představíme zejména žákům 

vyšších ročníků a středoškolákům práci České 

policie, takže tady máme Den policie České 

republiky,“ řekla mluvčí břeclavské policie 

Kamila Haraštová.

Územní odbor Břeclav Policie České repub-

liky nezorganizoval podobnou prezentační 

akci poprvé. „Tuto akci pořádáme už jako 

druhý ročník, ten první jsme měli v Mikulově. 

Mnozí byli překvapeni, kolik činností policie 

má, protože většinou je známa jenom pořád-

ková služba nebo ta dopravní. Myslím si, že to 

rozšíří obzor veřejnosti a zejména žáků,“ uved-

la Haraštová. Neskrývala ani, že by také chtěli 

přilákat mladé lidi do svých řad: „Věříme, že se 

někdo třeba rozhodne a po skončení střední 

školy se přidá k policii.“

Svou práci představovali policisté spadající 

pod Krajské ředitelství Jihomoravského kraje. 

Při dynamických ukázkách nejprve zásahová 

jednotka předvedla zneškodnění ozbrojeného 

pachatele, kynologové zpacifi kovali výtržníka 

v pohostinství i útočníka, který napadl ženu. 

Přihlížející odměnili potleskem hipology se 

skvěle vycvičenými koňmi. Ty nerozrušil zakry-

tý výhled, výstřely ani oheň. Těžkooděnci před-

vedli zásah se střelbou gumovými projektily 

i značkovacími kuličkami. Speciální pořádková 

jednotka se používá převážně při nasazeních, 

kde se vyskytuje větší počet osob, při demon-

stracích, sportovních utkáních a podobných 

větších akcích.

Kromě policistů se na programu podílely 

také další složky Integrovaného záchranného 

systému. Hasiči ukázali vyprošťování a demon-

strovali nebezpečí hašení oleje vodou.

Při statických ukázkách si děti mohly 

prohlédnout vystavenou techniku a dopravní 

prostředky nebo se blíže seznámit s jednotli-

vými odděleními policie. Kriminalisté z Břec-

lavi předvedli, jak se na místě činu zajišťují 

daktyloskopické stopy. U dopravních policis-

tů zájemci vyplňovali dopravní testy nebo 

zkoušeli brýle pro simulaci opilosti. Nahléd-

nout mohli i do práce policejních potápěčů 

a prohlédnout si jejich speciální výstroj.

Pořádková policie ukázala rozličné zbraně 

a pyrotechnici přivezli munici z druhé světo-

vé války, která se dodnes stále nachází a je 

velmi nebezpečná. U záchranky se děti mohly 

podívat do sanitky a vyzkoušet si resuscitaci 

s přístrojem pro defi brilaci, který je určený pro 

laickou veřejnost. Dozvěděli se, jak postupovat, 

když najdou na ulici někoho, kdo leží, nereagu-

je, jak se mají v takové situaci zachovat.

Mezitím, co se na Dni policie předváděla 

simulovaná resuscitace, pár desítek metrů 

odtud zasahovala záchranná zdravotní služ-

ba při skutečné nehodě. Krátce po jedenác-

té hodině přecházela starší žena přes silnici 

u kruhového objezdu mimo přechod pro chod-

ce a náhle vstoupila do cesty nákladnímu vozi-

dlu s návěsem. I přes rychlý zásah a veškerou 

snahu zdravotníků se její životní funkce nepo-

dařilo obnovit a vážným zraněním podlehla. 

V místě byla na několik hodin omezena dopra-

va.

-kam-

Článek byl zveřejněn 13. 9. 2019 na webu města.

Policie představila svou práci hustopečským dětem

Zásahová jednotka předvedla zneškodnění 

ozbrojeného pachatele.
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V úterý 17. září uspořádal Mikroregion 

Hustopečsko v rámci realizace projektu pro 

podporu vzdělávání (Místní akční plán vzdě-

lávání pro SO ORP Hustopeče II) prezentační 

akci místních fi rem. „Veletrh fi rem má slou-

žit k tomu, aby si žáci osmých a devátých tříd 

udělali představu o tom, jací zaměstnavatelé 

v našem regionu vlastně fungují, a díky tomu 

se mohli lépe rozhodnout, jakou střední školu 

by si chtěli vybrat,“ uvedla tajemnice Mikrore-

gionu Hustopečsko Radka Raflová.

V úvodu se fi rmy prezentovaly na podiu. 

Jejich zástupci dětem z osmi základních škol 

Hustopečska představili náplň práce zaměst-

nanců na různých pozicích. Posluchači se také 

dozvěděli, co jim kromě mzdového ohodnoce-

ní zaměstnavatel nabízí.

„Žáci tu uvidí, že za dobrým zaměstnáním 

není třeba se stěhovat do Brna nebo do Prahy,“ 

osvětlila jeden z důvodů pořádání akce vedou-

cí pracovních skupin projektu Dominika Pudi-

lová.

Firmy žáky informovaly o požadavcích, jaké 

na uchazeče o zaměstnání mají, jaké vzdělání 

vyžadují. Doporučovali, jakou školu nebo obor 

by si měli zvolit, pokud u nich chtějí pracovat. 

Jedna z místních fi rem dokonce ve spolupráci 

s partnerskou střední školou v Brně založila 

unikátní obor mechanik diagnostik země-

dělské a stavební techniky. Jako garant oboru 

připravují výukové materiály pro odborné 

předměty, studenti chodí do podniku na praxe 

a dokonce mají už od prvního ročníku stipen-

dium.

Další významný zaměstnavatel regionu 

žádné speciální vzdělání nepožaduje, přes-

to se, jako většina podniků v současné době, 

potýká s nedostatkem pracovních sil. Většinu 

jeho zaměstnanců tvoří řidiči, pro které žádná 

specializovaná škola není.

Zhruba sto lidí pracuje na Městském úřadě 

v Hustopečích, jaké doporučení si vyslechli ti, 

kteří by v budoucnu chtěli pracovat na radni-

ci? „ Žáci by měli vědět, že pokud se budou 

dobře učit, mohou v budoucnu pracovat klid-

ně i v místě bydliště na úřadě,“ řekl tajemník 

Městského úřadu Pavel Michalica.

V rámci projektu na podporu vzdělávání se 

kromě této akce pro žáky budou konat i různé 

semináře pro učitele, workshopy, setkávání 

s předáváním zkušeností nebo vyškolování 

pedagogických pracovníků. „Naše vize v rámci 

projektu je taková, že v každé škole by měl být 

specializovaný kariérový poradce, tedy člověk, 

který bude s dětmi pracovat už od druhé až 

čtvrté třídy a bude odhalovat jejich skryté 

talenty. Měl by pro každého žáka vytvářet port-

folio jeho schopností, zájmů a jeho směřování,“ 

prozradila odborná konzultantka projektu 

Michaela Hradilová. Při ukázkových hodinách 

se kariéroví poradci naučí, jaké metody použí-

vat, jak s žáky pracovat, aby z jejich potenciá-

lu odhalili co nejvíc. Díky tomu se děti budou 

moci lépe rozhodovat o svém budoucím povo-

lání.

Veletrh fi rem, hrazený z dotace Evropské 

unie, se v Hustopečích letos konal poprvé, 

organizátoři věří, že se ho podaří uspořádat 

i v příštích letech.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 18. 9. 2019.

Firmy představily žákům možnosti jejich budoucího uplatnění

Firmy z regionu Hustopečska žákům představily 

náplň práce zaměstanaců na různých pozicích.
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Ve společném memorandu partnerských 

měst Hustopečí je zakotvena spolupráce na 

různých úrovních. V  každém městě se každý 

rok uskuteční jedna společná akce, Benátky 

nad Jizerou letos o prázdninách připravily 

týdenní setkání seniorů, skauti se na podzim  

chystají do Modry a v  režii Hustopečských 

se po třech letech konal sportovní žákovský 

turnaj.

Z  každého města přijely čtyři osmičlen-

né týmy, vždy starší a mladší, dívky a chlap-

ci. V hustopečských družstvech spojili síly 

žáci druhého stupně obou základních škol: 

Komenského i Nádraží. Turnaj byl slavnost-

ně zahájen v pátek 20. září o půl deváté ráno 

v  městské hale a hned začalo sportovní zápo-

lení. Holky se přesunuly do tělocvičny Gymná-

zia T. G. Masaryka, kde se utkaly ve florbale 

a přehazované.  Pochválil je i jejich trenér.

Se svou hrou pod dohledem rozhodčích 

z  hustopečských základních škol mohli být 

spokojení i chlapci ze staršího týmu domácích, 

svou kategorii nakonec vyhráli. „Hráli jsme 

fotbal a házenou, fotbal jsme vyhráli a háze-

nou jednou vyhráli a jednou prohráli,“ prozra-

dil nám jeden z nich.

Mezi mladšími chlapci zvítězili bojovníci ve 

žlutých dresech z  Modry. Modrá trička oblék-

li sportovci z Benátek nad Jizerou, prvenství 

získali mezi mladšími žákyněmi. 

Kromě sportovních zápasů byl pro hosty 

v Hustopečích připraven i doprovodný program. 

Benátečtí si kromě nové budovy Pavučiny 

stihli prohlédnout také centrum města a zašli 

i na Křížový vrch. Večer se všichni spolu v Kině 

podívali na fi lm S Trabantem až na konec světa.

Letošní sportovní turnaj dětí je za námi 

a přinesl krásné výsledky: každé ze zúčastně-

ných měst zvítězilo alespoň v  jedné katego-

rii! „Věřím, že všichni to přežili ve zdraví a bez 

zranění, že si každý něco odvezl, že navázali 

nová přátelství, že každý podal ten nejlepší 

sportovní výkon, co mohl, a že nikdo není zkla-

maný,“ uzavřel místostarosta Bořivoj Švásta.

-kam-

V přátelském turnaji zvítězili všichni

Sportovní klání dětí z partnerských měst se letos konalo v polovině září v Hustopečích.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Každá akce jednou končí a naše rekonstruk-

ce také. Stavba byla v  souladu s  harmonogra-

mem prací předána v pondělí 16.9. investorovi, 

tedy zástupcům města. Do úterka 24.září se 

opravovaly drobné vady, které jsme objevili. 

Hned poté jsme začali stěhovat zařízení kuchy-

ně zpět, montovat  nábytek, zapojujovat inter-

net a zabezpečení. Současně probíhají úpravy 

okolí MŠ, jak dokončení marmolitu na soklu, 

tak úpravy travnatých ploch a úklid chodníků. 

Termín kolaudace určil stavební úřad na pátek 

27.září 2019. Uděláme vše pro to, aby  kolau-

dační rozhodnutí nezastavilo naši snahu spus-

tit provoz školy 1.10.2019 pro všechny děti.

Není snadné všechno naplánovat tak, aby 

práce hladce navazovaly a bylo umožněno 

plnit povinnosti - zabezpečit provoz v  omeze-

ném režimu. Nám se to povedlo. A tímto bych 

chtěla velmi poděkovat všem rodičům, kteří 

nám vyšli vstříc a své děti nechali ještě v  září 

doma. Poděkování patří také paní ředitelce  

Ivaně Kouřilové za uvolnění prostor MŠ Na 

Sídlišti pro prázdninový provoz v červenci. 

Velký dík dále patří městským službám -  

panu Ivanu Chrastinovi a jeho zaměstnancům. 

Poskytli nám traktor, vlečku a stěhovali s námi 

před i po rekonstrukci. Poděkování patří 

i panu řediteli Jaroslavu Vysloužilovi a vedou-

címu školní jídelny Miloši Bednářovi. Ti nám 

umožnili nasytit naše děti celé září, kdy naše 

školní kuchyně nevařila.  Skvělá domluva byla 

taktéž s  jednatelem stavební fi rmy STAL- PE, 

stavební,s.r.o., panem Přichystalem, který 

i přes dodržování povinností chápal naše 

požadavky a vyšel nám při realizaci vstříc jak 

drobnými úpravami, tak harmonogramem 

prací. A velké poděkování bych ráda poslala 

také svým zaměstnancům. Děvčata i školník 

přiložili ruku k dílu a pracovali bez ohledu na 

pracovní dobu a náplň práce všude tam, kde 

bylo potřeba. 

Tato rekonstrukce byla na naší MŠ poslední. 

Díky pochopení minulého i současného vede-

ní města jsme s velkými opravami začali v roce 

2008, pokračovali první etapou rekonstrukce 

v  roce 2014, další 2016 a dokončili ji nyní – 

v roce 2019. Můžeme tedy pracovat v pěkném 

a zdravém prostředí. Hlavní je to, že nečeka-

né opravy nás již nebudou brzdit v dalších 

nutných úpravách okolí školy, které si to také 

zaslouží. 

Za kolektiv Blanka Nešporová, ředitelka

MŠ PASTELKA

MŠ U RYBIČEK

Přípravy na spuštění provozu

V pondělí 3. září jsme přivítali děti v novém 

školním roce. Na cestu jim svítilo sluníčko 

a paní učitelky na ně čekaly s  úsměvem na 

tváři. Nejmenší děti začaly poznávat nové 

prostředí, paní učitelky, hračky a své spolužá-

ky. Větší děti se těšily na své kamarády a nová 

dobrodružství.  Na všechny čekají zajímavé 

zážitky, hraní a naučí se spoustu nových věcí.                                                                                                 

Hned 19. září začal předškolákům plavecký 

kurz, kde si užijí vody, legrace a budou se učit 

plavat. Ve stejný den proběhlo v  naší školce 

Veselé dýňování. Krásné počasí jsme si objed-

nali. Slunečné odpoledne rodiče a děti trávili 

s  vílou Podzimkou, které pomáhali vyrobit 

z dýní, z brambor a třeba i z řepy krásné strašá-

ky dýňáčky. Opět nám ukázali, že jejich fanta-

zie a kreativita nezná mezí. Děti soutěžily a vše 

se neslo v duchu dobré nálady. Za odměnu si 

všichni pochutnali na dobrotách, které připra-

vily paní kuchařky a děti ve svých třídách.                                                                                                                         

Během slunečných zářijových dnů jsme si ve 

školce užili spoustu zábavy, her venku a vychá-

zek do přírody.

Kolektiv MŠ U Rybiček

Slunečné babí léto a Veselé dýňování

Při Veselém dýňování rodiče s dětmi vyráběli, 

z brambor a třeba i z řepy krásné strašáky dýňáčky.
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... a zase to začalo, nový školní rok je tady. Do 

naší mateřské školy přišlo mnoho nových dětí, 

pro které je tato změna další etapou v životě. 

Nejenom paní učitelky, ale i děti, které už škol-

ku znají, pomáhají svým malým kamarádům 

s poznáváním všeho nového. Dětem sice sem 

tam ukápnou nějaké ty slzičky steskem po 

rodičích, ale brzy je vystřídá radost z nových 

hraček, kamarádů, podnětů, ... 

Nejen dětem ukápnou slzičky, ale i někte-

rým maminkám, protože jejich společné ritu-

ály se od základu změnily. Tak jako každý rok 

se s tím společně vyrovnáme a připravíme 

prostředí, kde se nám všem bude líbit. I motto 

našeho ŠVP je - "Společně duhovým mostem 

dojdem k novým vědomostem".

Kolektiv MŠ Pastelka

Prázdniny jsou pryč ...

Smutek ze stesku po rodičích vystřídala radost 

z nových kamarádů a hraček.Fo
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Předškolákům v září začal plavecký kurz.

Díky přičinění mnoha lidí je rekonstrukce MŠ 

Pastelka u konce.
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Novinky na ZUŠ
První zářijové dny dětí nepatří jen zvykání 

si na opětovný školní řád. Spolu se svými rodiči 

prohlíží stránky center volného času či jiných 

organizací a snaží se najít nejvhodnější zájmo-

vé kroužky.  Svou nabídku otevřela i Základní 

umělecká škola. „Pro tento školní rok nám 

zůstávají obory stejné jako v loňských letech. 

V hudebních oborech jsou to trubky, flétny, 

bicí, klavír či kytara a momentálně probíha-

jí nábory do výtvarného a tanečního oboru," 

shrnul nabídku ředitel Základní umělecké 

školy Miroslav Brúček.

Právě v nových prostorách tanečních 

a výtvarných oborů v budově Základní a prak-

tické školy Hustopeče se ve středu 4. září konal 

Den otevřených dveří. „Děti i s rodiči mohou 

nahlédnout do našich nových prostor a uvidí, 

jak bude výuka probíhat. Máme ji rozděle-

nou do několika kurzů, pro mladší tanečníky 

od pěti do osmi let, a pro ty starší od devíti 

let. Děti si mohou tanec vyzkoušet a rodiče se 

seznámí s námi, učiteli," popsala výuku učitel-

ka Nikola Volfová.

Rodiče dětí se přímo na místě dozvěděli 

i o novém způsobu přihlašování. „Podařilo se 

nám rozjet elektronickou žákovskou knížku, 

a proto všichni, kteří v letošním školním roce 

nastupují do kteréhokoliv oboru, musí znovu 

vyplnit přihlášku přes naše webové stránky. Ty 

sice ještě nevypadají úplně podle našich před-

stav, ale jsou funkční a budeme na nich dále 

pracovat," seznamil s principem přihlašování 

Brúček.

Nově si škola zřídila také vlastní facebooko-

vé stránky. Rodiče i děti se tak  mohou velmi 

rychle a pružně dozvídat aktuální informace 

z dění na škole. Jednotlivé předměty si rodiče 

domlouvali přímo s učiteli a víceméně se opro-

ti předešlým letům nic nezměnilo. Zásadní 

změna nastála pouze ve výuce hudební nauky. 

„Tu letos vyučuji já sám a rozvrh na ni je rozdě-

len do všech dnů v týdnu tak, že každý ročník 

má nauku jiný den," vysvětlil Brúček.

-nov-

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

Září bývá vždy zpočátku trochu rozpačité. 

Po letních prázdninách se (kromě natěšených 

prvňáčků) jen málokomu chce zpět školních 

lavic, zvláště když nastupujete do úplně nové-

ho kolektivu, jak tomu u nás pravidelně bývá 

zvláště u žáků šestých ročníků.  

Abychom se vzájemně „oťukali“ a poznali 

se s  novými spolužáky, kteří k  nám v  hojném 

počtu nastoupili z  okolních obcí, uspořádali 

jsme pro žáky obou šestých tříd adaptační dny. 

6. A se v pátek 6. září vydala do nově postave-

ných prostor Pavučiny, 6. B následující pondělí 

kvůli vydatně deštivému počasí zavítala do 

blíže se nacházející knihovny. Celý den žáci 

strávili aktivně spolu se svými třídními učitel-

kami a metodičkou prevence, která si pro ně 

připravila bohatý program. 

Pěkného zářijového počasí využili napří-

klad žáci pátého ročníku pro výuku v  příro-

dě, počasí nám přálo také ve čtvrtek 12. září, 

kdy se celý druhý stupeň zúčastnil programu 

s názvem Den s Policií ČR v areálu fi rmy Agro-

tec.   Žáci byli svědky názorných dynamických 

ukázek práce policistů s použitím policejních 

psů a koní, na jednotlivých stanovištích se 

následně seznamovali s  konkrétními aspekty 

policejní, hasičské i záchranářské práce. 

Do areálu Agrotecu zavítali znovu 17. 

září deváťáci, kdy se zde konala přehlídka 

fi rem Hustopečska, na níž se žáci seznámi-

li s možnostmi na pracovním trhu v našem 

regionu a zmapovali tak možnosti vlastního 

uplatnění, což jim dozajista pomůže při výbě-

ru středních škol. 

V  průběhu září jsme se po prázdninách 

již všichni rozkoukali a život ve škole tak jede 

naplno. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Září (se) na Nádražce

Kolektivy šestých tříd se vzájemně se seznamovaly na 

adaptačních dnech.
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Výuka tanečního oboru ZUŠ probíhá v novém 

tanečním sále.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Před rokem jsme byli omezováni a brzděni 

stavebními úpravami školy, ale letos byl nový 

začátek školního roku příjemný a pohodový. 

A abychom naše žáčky moc nevyplašili, začali 

jsme opravdu pozvolna a snad i zábavně. Mlad-

ší žáci absolvovali výuku v uherčickém lese, 

vyrazili za zvířaty do hodonínské ZOO a také 

na rozhlednu ve Velkých Pavlovicích. Také naše 

škola se zúčastnila policejní akce na Agrotecu, 

která se velmi líbila především chlapcům. Na 

Agrotecu jsme se sešli také na Veletrhu fi rem, 

kde starší žáci sbírali informace o budoucí 

kariéře. A aby té zábavy nebylo příliš, využi-

li jsme ještě příjemné počasí ke sběru šípků. 

A nyní už můžeme opravdu zasednout do lavic 

a začít se naplno věnovat výuce.

YB 

Zahájení školního roku

Mladší žáci vyrazili za zvířaty do hodonínské Zoo. 	      
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Střední odborné učiliště v  Hustopečích se 

pyšní novým Malířským centrem. Zástupci 

školy, města a zřizovatele, kterým je Jiho-

moravský kraj, ho slavnostně otevřeli v  úterý 

3. září. „Centrum je multifunkční a bude slou-

žit učňům napříč obory. Prim budou mít malí-

ři a lakýrníci, kterým je budova ušita na míru. 

Tento obor má na naší škole dlouholetou tradi-

ci a skvělou pověst,“ vysvětlil ředitel učiliště 

Zdeněk Hrabal.

Moderně vybavená třípodlažní budova 

disponuje v  přízemí pracovišti s  mobilními 

malířskými stěnami a patnácti ponky. O patro 

výš jsou učebny s řezacím a tiskovým plotrem 

a dvanácti počítači. Prostorné pracovní stoly ve 

třetím podlaží poskytují zázemí pro dekorativ-

ní techniky lakýrníkům.

Stavba vyšla na více než 24 milionů korun. 

Dotace z  Evropské unie pokryla částku přes 

21 milionů, zbývající náklady uhradil zřizova-

tel. „Jihomoravský kraj se snaží podporovat 

specializovaná centra, která budou k  dispo-

zici i ostatním školám. V  malířském oboru je 

hustopečské učiliště stěžejní. Věřím, že nové 

Malířské centrum přispěje ke zvýšení kvality 

výuky i atraktivity oboru, a přiláká nové žáky,“ 

uvedla radní JMK Jana Pejchalová.

Dobré vyhlídky předpovídá centru také 

výkonný ředitel cechu malířů a lakýrníků 

Pavel Žatečka. „Řada absolventů je již nyní 

členem našeho cechu. To znamená, že od nás 

dostávají informace o aktuálních trendech, 

udržují si povědomí o nových výrobcích, mate-

riálech  a postupech při provozování řemesla 

a pro zákazníky je to záruka dobře odvedené 

práce,“ vysvětlil Žatečka.

Skvělé zázemí by škola mohla poskytnout 

také uchazečům o mistrovské zkoušky. „Je to 

další stupeň pro absolventy, pokud budou 

u zkoušek úspěšní, mohou se stát mistry svého 

řemesla. Učiliště v  Hustopečích je vyhlášené 

v  malířském oboru a mohlo by být baštou 

mistrovských zkoušek,“ nastínil Žatečka.  

-hrad-  
Článek byl zveřejněn na webu města 5. 9. 2019.

Nové Malířské centrum slouží od začátku školního roku učňům

Novou budovu slavnostně  otevřeli zástupci školy, 

města a Jihomoravského kraje.

Studenti prvních ročníků absolvovali stmelovací 

adaptační kurz.
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Začátek školního roku proběhl u prvních 

ročníků studijních oborů v  duchu stmelova-

cích aktivit v  rámci adaptačního kurzu, který 

letos studenti absolvovali v  areálu Hájenky 

Park Břeclav. Pod vedením instruktorů hráli 

týmové hry, seznamovali se s novými spolu-

žáky, byli v lanovém centru, stihli oslavit dvoje 

narozeniny a nyní už všichni pilně studují.

 Již nyní myslíme na prevenci, proto jsme 

se 12.9. zúčastnili Dne s  Policií ČR v  areálu 

Agrotecu, a.s. Zde žáci viděli dynamické ukáz-

ky služební kynologie, hipologie, speciální 

jednotky PČR i hasičů. Poté si na jednotlivých 

stanovištích prohlédli technické vybavení 

přítomných složek a u stanoviště zdravotníků 

si zopakovali základní postupy při podávání 

první pomoci. 

Stanislava Gergelová,
 učitelka 

Začátek školního roku na SOŠ a SOU Hustopeče

ZŠ KOMENSKÉHO

Září přináší pro všechny školáky i jejich 

rodiče plno očekávání a změn. Kde budeme 

mít třídu? Kdo nás bude mít z  matematiky? 

Přibude nový spolužák? Nejen na tyto otázky 

je žákům záhy odpovězeno. 

Nejvíce natěšeni, jak již bývá zvykem, byli 

prvňáčci. Poprvé s aktovkou na zádech, v nové 

třídě, s novými spolužáky. Během prvních dnů 

se naučili školním pravidlům a mnozí z nich již 

samostatně zvládají chystat si své pomůcky či 

cestu do třídy. 

Pro žáky  šestých ročníků byly připraveny 

Adaptační dny. Školní psycholožka a školní 

speciální pedagožka si v  prostorách M-klubu 

nachystaly několik aktivit, které měly sezná-

mit a sblížit nové spolužáky se stávajícími. 

Čtvrté ročníky se neseznamovaly samy 

se sebou, ale s  dopravní výchovou. Žáci si na 

kolech vyzkoušeli jízdu zručnosti, jízdu za 

respektování dopravních značek a semaforů 

a první testy. Pro mnoho dětí to nebylo zpočát-

ku jednoduché, ale v průběhu dopoledne 

se toho hodně naučily. Další výcvik je čeká na 

jaře, kdy budou moci získat průkaz cyklisty.

Žáci druhého stupně určitě nezapome-

nou na Den  policie České republiky. Ukázky 

kynologů, zásahové jednotky, těžkooděnců či 

pyrotechniků na děti udělaly dojem a kdo ví, 

třeba se  z  některých stanou členové policej-

ního sboru. Vytvořit si představu o budoucím 

povolání pomohl žákům 8. a 9. ročníků Vele-

trh fi rem Hustopečska. Malé i větší podniky 

a fi rmy z  okolí dětem představily, jaké jsou 

kladeny na jejich zaměstnance nároky, nebo 

například jakou školu je třeba vystudovat, 

aby se žák mohl ucházet o zaměstnání v dané 

fi rmě. 

Kolektiv školy

Zářijové střípky

Čtvrťáci se seznamovali s dopravní výchovou.
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Dne 17. září se dva žáci třetího ročníku oboru 

elektrikář-silnoproud ze SOŠ a SOU Hustope-

če zúčastnili celostátního setkání učňovské 

mládeže Machři roku 2019 v  Praze. Tato akce 

probíhala na Palackého náměstí a v Zítkových 

sadech, kde kromě dvaceti mužstev oboru 

elektrikář soutěžili ještě truhláři a strojní 

mechanici. Dále byl zajištěn doprovodný 

program pro školy, které přišly podpořit soutě-

žící. Po celou dobu akci přálo slunečné počasí. 

Úkolem elektrikářů bylo zapojení podružného 

rozvaděče podle schématu pro inteligentní 

ovládání osvětlení, bezdrátově, pomocí apli-

kace na mobilním telefonu. Zatímco soutěžící 

pracovali, pedagogický dozor měl možnost 

prohlédnout si naše hlavní město a jeho 

pamětihodnosti.

Hodnocení prací prováděla čtyřčlenná 

komise z fi rmy ITN a jeden revizní technik. 

Tato fi rma mimo jiné dodala potřebný mate-

riál, který po soutěži věnovala každé škole do 

vyučování v  dílnách. Časový limit byl stano-

ven na sedm hodin. Ceny a trofeje pro první 

tři nejlépe umístěné týmy byly zveřejněny 

v 16:30 hodin. Vítěznou školou v oboru elektri-

kář-silnoproud se stala Střední škola elektro-

technická Ostrava. Získala trofej Machři roku 

a fi nanční odměnu v  celkové hodnotě 30tisíc 

korun.

Naši soutěžící zvládli náročné úkoly před 

zraky diváků, přísné poroty a neúprosného 

času dobře, ale jsou oblasti, na kterých je třeba 

ještě zapracovat. 

Lubomír Malinka,
učitel odborného výcviku

Elektrikáři-silnoproud se zúčastnili soutěže Machři roku 2019

V  průběhu letošního roku  si  Gymnázium 

T.G.Masaryka připomíná významné kulaté 

výročí. 

14. října 2019 uplyne 100 let od jeho zalo-

žení evangelickým farářem Vlastimilem 

Svatoplukem Jurenem. Za tu dobu se stalo 

samozřejmou součástí života města a okolí. 

Studium na této škole, kterou doposud absol-

vovalo 4 245 studentů, je již pro mnohé rodin-

nou tradicí.

Při této příležitosti Gymnázium T. G. Masa-

ryka připravilo bohatý program.  Ve čtvrtek 3. 

10.2019 vystoupí v 18.00 hodin  na Dukelském 

náměstí v  rámci Burčákových slavností školní   

kapela a taneční skupina, v sobotu 5. 10. budou 

v 11.00 hodin  v budově školy zahájeny výstavy 

o historii a současnosti školy a proběhne verni-

sáž obrazů absolventa školy  Antonína Vojtka 

za hudebního doprovodu skladeb, jejichž 

autorem je hudební skladatel J. Šimíček.

Oslavy vyvrcholí v  sobotu 12. 10.   2019 od 
11.00 hodin v budově školy.    Byli bychom rádi,   

kdybyste si spolu s námi toto  významné výročí 

připomněli   na   slavnostním   setkání absol-
ventů i bývalých a současných učitelů. Tento 

den se uskuteční derniéry výstavy o historii 

a současnosti školy, i výstavy  obrazů Antonína 

Vojtka opět za hudebního doprovodu  a zvuku 

fanfár, které pro tuto příležitost složil hudeb-

ní skladatel J. Šimíček. Účastníci setkání se 

mohou spolupodílet na vzniku Knihy osudů, 

studenti připravují vzkazy do budoucnosti, 

jež budou slavnostně zapečetěny, a proběh-

ne   společné focení všech přítomných absol-

ventů na náměstí. Gymnázium bude pro 

veřejnost otevřeno do 16.00 hodin.

Návštěvníci mohou v  tento den   zavítat 

také do Městského muzea a galerie Hustopeče, 

na Městský úřad a do hustopečských   farnos-

tí.   Program tohoto dne 

uzavře v 17.00 hodin 

slavnostní koncert v  koste-

le  sv. Václava a sv. Anežky 

České. Vystoupí na něm   P. Březík –    sólovioli-

sta zlínské   Filharmonie Bohuslava   Martinů, 

Z. Plech – sólista opery ND v Praze a doc. J. Král 

zahraje na varhany.  

Oslavy budou pokračovat i v  neděli 

13. 10. 2019  – v  10. 00 hodin  proběhne   komen-

tovaná prohlídka městem,   ve 14.00 hodin 

bude   slavnostně odhalena   pamětní deska 

evangelického faráře Vlastimila Svatopluka 

Jurena, zakladatele školy a Gymnázia v Husto-

pečích,  a následovat bude v 15.00 hodin  před-

náška a koncert  školní kapely v evangelickém 

kostele.

Děkujeme představitelům Městského 

úřadu Hustopeče, Městského muzea a galerie 

Hustopeče, katolického kostela sv. Václava a sv. 

Anežky české, evangelického kostela a Křes-

ťanského centra Apoštolské církve za jejich 

spolupráci, podporu a zapojení se do oslav.

za Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče
Dagmar Langarová, učitelka

Oslavy vyvrcholí setkáním absolventů a učitelů

Projekt Erasmus+ KA 2 Partnerství škol byl 

na období 2019 - 2021 schválen a díky němu 

získá naše škola dotaci od Evropké unie ve výši 

32 625 EUR. Francouzská škola LEGTA La Germi-

niére ROUILLON ( Le Mans) je naším part-

nerem v projektu Let´s take a CLIL together!  

Projekt svým obsahem navazuje na první fázi 

z  let 2016 až 2018, která měla kladný dopad 

na rozvoj dovedností učitelů i žáků pro krea-

tivní výuku a týmovou práci ve třídě.  Cílem je 

podpořit inovativní prvky výuky v  přírodověd-

ných disciplínách a zároveň zapojit metodu 

CLIL. Tento projekt v říjnu 2016 ocenila Národ-

ní agentura evropských projektů Pečetí kvality. 

Cílem současného projektu je výměna 

zkušeností ve výuce přírodovědných předmě-

tů metodou CLIL s kolegy z partnerské školy ve 

Francii. Dalším cílem je vytváření kompetencí 

a schopností ve vícejazyčném prostředí jak 

pro učitele, tak především pro žáky. Komuni-

kačními jazyky budou po celou dobu projektu 

angličtina a francouzština.

První setkání se uskuteční v Hustopečích 

od 7.do 13. října a druhé setkání bude v le Mans 

od 14.10. do 20.10.2019. Z každé školy se ho 

zúčastní 20 studentů a 3 učitelé.

Jarmila Čeperová,
projektová manažerka

Projekt Erasmus+ KA2 na hustopečském Gymnáziu T.G. Masaryka 

Úkolem soutěžících bylo zapojení podružného 

rozvaděče.
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GYMNÁZIUM 

T. G. MASARYKA 
HUSTOPEČE

1919 - 2019

Součástí oslav bude i výstava obrazů absolventa školy 

Antonína Vojtka.
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25. září 1994 vysvětil brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle nově postavený kostel svatého 
Václava a svaté Anežky České. Pětadvacáté 
výročí této významné události přijel oslavit 
spolu s hustopečskými farníky. 

Nedělní mši svatou sloužil 22. září ve zcela 

zaplněném v  hustopečském kostele. Oslavy 

čtvrt století od posvěcení chrámu byly ne náho-

dou spojeny s udělováním svátosti biřmování. 

Biskup v  kázání citoval slova starozákonního 

proroka, podle kterého z  chrámu proudí živá 

voda do okolí. Připomněl, že svátost biřmo-

vání má napomoci tomu, aby se i lidé stávali 

živými chrámy, zdroji života. Podobně jako 

před lety pomazal oltář kostela olejem, pozna-

menal nyní křižmem čela 36 biřmovanců. 

„Smysl pomazání je v obou případech podobný, 

u stavby kostela je to předání k tomu, aby slou-

žila účelu, pro který byla postavena, a biřmo-

vání je vlastně také vyjadřením toho, že člověk 

řekne ano, já chci sloužit, chci být chrámem,“ 

vysvětlil Cikrle.

Patronem hustopečského kostela je svatý 

Václav, jehož ostatky jsou uloženy v  oltáři 

a viditelně ho připomíná také svatováclav-

ská koruna na věži. Svého patrona si volili 

i biřmovanci. „U nás je zvykem, že si vybírají 

svého patrona, někoho, kdo je oslovuje svým 

životem nebo něčím, co udělal. Volí si obvykle 

jedno a někdy i dvě jména,“ řekl biskup. Dva 

patrony má také hustopečský kostel, jsou 

inspirací i mladým farníkům. Několik z  nich 

v neděli přijalo jméno Václav nebo Anežka.

 Biřmování se v hustopečské farnosti od posta-

vení nového kostela koná zhruba každých pět 

let. Udělují se tu ale i další svátosti. „Bylo zde  

pokřtěno už asi 370 dětí i dospělých a za tu 

dobu tu bylo asi 165 svateb,“ informoval husto-

pečský děkan Jan Nekuda. Díky tomu, že tři 

hustopečští rodáci přijali svátost kněžství, 

zažil kostel několik slavnostních prvních mší 

novokněží. „Byly tu tři primice, dvou kněží 

premonstrátů, Gorazda Krušiny a Konstanti-

na Mikolajka a potom diecézního kněze Petra 

Košuliče,“ prozradil Nekuda. Chrám je cent-

rem života farnosti. „Kostel slouží samozřejmě 

bohoslužbám, které se ve všední den slouží 

většinou dole v  kapli. Je také místem setkává-

ní, protože tu máme různé klubovny a spole-

čenský sál i jídelnu, takže se tu mohou konat 

různá setkání, oslavy narozenin hrát divadla, 

pořádáme tu farní plesy a karnevaly,“ pokračo-

val děkan. 

 Biskup Cikrle zavzpomínal i na dobu, kdy 

Hustopečský kostel oslavil čtvrtstoletí 

Při slavnostní výroční mši svaté přijalo 36 farníků svátost biřmování. Fo
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CÍRKVE

V roce 1782 zrušil císař Josef II. poutní 

místo Rezidence Staré Matky Boží na Viničné 

hoře u Žarošic, kde byla uctívána socha Panny 

Marie, nazývaná Stará Matka Boží. Láska 

obyvatel i  poutníků, tradice a  síla zvyku, však 

nedaly poutím zahynout. Když poutníci přišli 

11.9.1785 na každoroční pouť v sobotu po svát-

ku Narození Panny Marie a zjistili, že je kostel 

uzavřen, vnikli dovnitř násilím, vzali sochu 

Panny Marie a přenesli ji do farního kostela 

svaté Anny v Žarošicích. Od té doby přicháze-

jí poutníci z Čech, Moravy a Slovenska každý 

rok do farního kostela v Žarošicích. Přenesení 

sošky Panny Marie ze zrušené Rezidence do 

farního kostela se připomíná na Zlatou sobo-

tu světelným průvodem s desítkami osvětle-

ných soch. Sochy jsou neseny a doprovázeny 

mládenci a družičkami v  krojích. 

Při letošní pouti 14.9. 2019 krásu těchto 

krojů a tradic ocenil hlavní celebrant večerní 

bohoslužby arcibiskup Cyril Vasil, S.J., který 

působí v Římě jako  sekretář Kongregace pro 

východní církve. Řekl, že u východních křesťa-

nů velmi dbají na krásu bohoslužeb a oblečení, 

ale že zde v Žarošicích  vidí krásu ještě větší 

v podobě krásných krojů. Krojem vyjadřují 

lidé svoji přináležitost k určitému kraji, místu, 

zemi a také svou  úctu a lásku k Bohu. 

Při návštěvách nemocných jsem více-

krát  slyšel starší lidi vyprávět o každoročních 

poutích do Žarošic, o tom, jak se po cestě 

setkávali a spojovali s dalšími  poutníky, jak 

v Žarošicích a okolí přespávali, jak nosili své 

sochy Panny Marie.  

Papež František v listopadu 2018 při mezi-

národním semináři správců poutních míst 

řekl, že poutní místa jsou místem, kde se náš 

lid nejraději shromažďuje a v prostotě vyjad-

řuje svou víru podle různých tradic vžitých od 

dětství: „Poutní místa jsou po mnoha stránkách 

nenahraditelná, protože udržují při životě lidovou 

zbožnost, která je imunitním systémem, který nás 

chrání  před mnoha věcmi.  Poutní místo je přede-

vším místem modlitby. Většina našich poutních 

míst je věnována mariánské úctě. Právě tam Panna 

Maria rozevírá náruč své mateřské lásky, aby 

vyslechla modlitbu každého člověka a vyslyšela ji. 

V Matce Boží každý poutník rozpoznává nejhlubší 

city svého srdce. Tady se usmívá a přináší útěchu. 

Tady prolévá slzy s tím, kdo pláče. Tady představuje 

každému Božího Syna, kterého svírá v náručí jako 

nejvzácnější dar, jaký má každá matka. Tady se 

Maria stává průvodkyní na cestě každého člověka, 

který k Ní pozvedne zrak s prosbou o milost, s jisto-

tou, že bude vyslyšen. Panna Maria všem odpovídá 

svým mocným pohledem, který umělci dokázali 

vystihnout, často v kontemplaci vedeni shůry.” 

Ať už se přicházíme na poutní místo modlit 

nebo přicházíme kvůli jeho umělecké nebo 

přírodní kráse, je nám zde dobře. Kéž nám 

i ostatním poutníkům a krojovaným cesta do 

Žarošic nezaroste trním. 

Jan Nekuda, děkan

Zlatá sobota v Žarošicích
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Do Hustopečských listů přispívám pravidel-

ně již mnoho let. Čas letí a ani jsem si neuvědo-

mil, kolik příspěvků jsem již napsal. V  našem 

životě vždy něco začíná a také končí. Dovolte 

mi tedy se dnešním příspěvkem s vámi, ales-

poň na čas, rozloučit. 

V  Hustopečích jsem jako pastor či misij-

ní pracovník již 28 let. To je kus života. Za 

tu dobu mi vyrostly děti, oženily se či vdaly 

a už sami mají své děti. Během tohoto roku 

jsem se proto začal zamýšlet, jak dál. To, co 

jsem mohl a uměl, jsem předal. Podařilo se 

sbor založit, pořídit budovu, rekonstruovat 

ji a postavit nový sál. Letos byly kompletně 

opravené dvě klubovny. Během minulých let 

jsme rozvinuli dobrou sociální práci a navá-

zali kontakty na mnohé lidi ve městě a okolí. 

Ekumenická spolupráce s  dalšími církvemi je 

na velmi dobré úrovni. Ale protože nemládnu 

a sil začíná ubývat, přistihl jsem se, že by to 

chtělo trochu zvolnit a možná také nějakou 

změnu. Mnozí víte, že jsem si každodenní ruti-

nu zpestřoval občasnými cestami do Afriky, 

kde jsem čerpal povzbuzení z radosti místních 

z naší pomoci. Jsem vděčný za mnohá přátel-

ství, která jsem mohl na svých cestách navázat. 

Začátkem září mi senior jihomoravské 

oblasti naší církve nabídl, že bych mohl využít 

takzvaného sabatiklu, tedy dlouhodobého 

studijního volna, které církev nabízí po odpra-

covaných letech. Po určitém váhání jsem 

nabídku přijal a Rada církve ji schválila. Proto 

během září a začátkem října předám sbor 

svému nástupci a dokončím projekty, které 

mám v rámci církve. V listopadu si začnu vybí-

rat řádnou dovolenou, a pak budu mít šest 

měsíců studijního volna. Co bude následovat, 

to nevím. Kam mě Pán Bůh a církev povolají, 

není v tuto chvíli jasné. A je na to celkem dost 

času. Osobně mám touhu se věnovat misii 

či založit něco nového. Proto bych rád využil 

studijního volna k dalším cestám do Afriky či 

hledání nových možností. Zvažuji také navští-

vit některou z habánských komunit v Kanadě. 

Ale známe to všichni, že člověk míní a Pán Bůh 

mění. Proto mu nechci klást podmínky a chci 

být otevřený tomu, co připraví. 

S  Hustopečemi jako městem se neloučím. 

Jednak sem budu pravidelně jezdit – mám tu 

své lékaře a automechaniky. A také chci dál 

pokračovat v  některých sociálních projektech, 

které se dobře vyvíjí. Občas mi přijedou habá-

ni z Ameriky či Kanady, a tak je budu provázet 

a ukazovat jim město jejich předků. Věřím, že 

se budeme dál potkávat a možná i něco do 

Listů napíšu. 

Karel Fridrich,
pastor sboru (na odchodu)

Rozloučení 

farníkům po zboření původního kostela více 

než třicet let chybělo místo, kde by se schá-

zeli. Od druhé poloviny 60. let sloužila boho-

službám upravená kaple na Křížovém vrchu 

a od začátku 80. let tzv. depozitář ve dvoře fary. 

„Pamatuji i na doby provizoria na faře. Potom 

byl vysvěcený tento nový kostel a všichni jsme 

se radovali, že konečně je hotovo,“ řekl Cikrle. 

Otec Vojtěch byl už u počátků myšlenky na 

stavbu nového kostela, v 80. letech totiž půso-

bil v  sousední vesnici. Dozvěděli jsme se, že 

není jen světitelem chrámu ale také jedním 

z jeho  prvních donátorů. Na stavbu věnoval 

výtěžek ze svého vinohradu: „Byl jsem v té době 

farářem ve Velkých Němčicích, a když sem 

přišel otec Václav Fišer, řekl jsem mu: „Podí-

vej, já mám dva vinohrady, ten jeden si vem.“ 

On se o něj staral a všechen výnos věnoval na 

nový kostel.“ Hustopečský farář a děkan Mons. 

Václav Fišer měl na vzniku kostela zásadní 

podíl. Věnoval nesmírné úsilí shánění potřeb-

ných fi nancí, plánování, vyjednávání povolení 

a konkrétnímu zařizování stavby.  Stejnou 

péči dával také vybavení nového chrámu. 

Konzultoval   i stavbu varhan, které doprovo-

dily nejen slavnostní výroční bohoslužbu, ale 

i odpolední koncert sboru Magnifi cat z  Brna. 

Sbormistr a vynikající varhaník Petr Kolař 

ho zahájil asi nejznámější varhanní sklad-

bou, skvěle provedenou Toccatou a fugou 

d moll Johanna Sebastiana Bacha.  Zhruba 

dvacetičlenné těleso, které běžně doprovází 

liturgii v  brněnské katedrále, poté zazpívalo 

polyfonní duchovní skladby z  pera známých 

autorů, Haydna, Čajkovského nebo Mendel-

ssohna-Bartholdyho. Atmosféru podbar-

vovala světelná hra paprsků podvečerního 

slunce, které probudily vitráže v  oknech za 

oltářem kostela. V  závěru vystoupení zazně-

la mše současného nizozemského skla-

datele Jacoba de Haana a hudebníci se 

rozloučili zpívanou prosbou o požehnání. 

Slavnostní den farnosti zakončilo přátelské 

posezení v suterénu kostela. 

-kam-

Článek byl uveřejněn 25. 9. 2019 na webu města.

Bylo to v  létě na festivalu United, festivalu 

pro mladé křesťany, nevím tedy, co jsem tam 

dělala já, ale bylo to fajn. Městečko Vsetín 

pulsovalo rytmem moderní hudby, jejíž obsa-

hem byly chvály Boha. Hudební scéna připo-

mínala rockový koncert nebo diskotéku, ale 

jen žánrem, obsahem to byla vždy oslava 

Boží lásky a věrnosti. Ulicemi chodily hloučky 

nebo i davy mladých lidí, kteří byli na první 

pohled vyrovnaní, veselí, moudří a zodpověd-

ní. Pouliční hlídky městské policie tu byly více-

méně proto, kdyby se nějaký místní výtržník 

nedovedl s onou pohodou účastníků festivalu 

srovnat a měl potřebu provokovat. Možná si 

říkáte: „To byli jistě nějací sektáři či fanatici, to 

přece není možný ani přirozený, aby mladí lidi 

věřili v Boha, nedělali binec a dobrovolně šli na 

nějaký náboženský přednášky“. No, světe, div 

se, bylo to, jak říkám – mladí lidé, od náctile-

tých po mladé rodiny (a pár páprdů jako jsem 

já), bez alkoholu, bez provokativního obleče-

ní, bez potřeby se prosadit na úkor druhých. 

Mladí lidé z nejrůznějších církví, kteří vědí, co 

jim v životě prospěje a co ne a zvolili to dobro-

volně. Věří, že nejsmysluplnější život je pomá-

hat (sloužit) druhým podle pravidel, které 

stanovil Bůh ve svém slově – v Bibli. A přesně 

v těchto oborech se na United přijeli vzdělávat 

a své postoje prohlubovat. Kromě dvou poulič-

ních hudebních scén a taneční scény, bylo na 

programu spousta paralelně probíhajících 

seminářů (o Bibli, o církvi, o misii, o typech 

osobnosti) a workshopů (o zakládání kapely, 

ochraně soukromí na internetu, hudební dílna 

s černošským raperem atd.)

Součástí festivalu byly také stánky nejrůz-

nějších křesťanských organizací: hledamboha.

cz, misie.cz, Křesťanská akademie mladých, 

Rádio 7, Mládež pro Krista,… Jednou jsem šla 

kolem těchto stánků brzy dopoledne a, přes-

tože všude kolem vládl čilý festivalový ruch, 

stánky byly prázdné. Nikdo nehledal Boha, 

nikdo nedělal misii, žádná mládež pro Kris-

ta, pusto prázdno. Tak takhle by vypadal svět, 

kdyby přestala existovat církev. Nebylo by 

koho se zeptat, kam se obrátit, zjistit cokoli 

o Bohu, o skutečné lásce, o odpuštění, o věcech, 

co budou po smrti. Zůstala jsem trochu zděše-

Svět bez Boha 
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Do Retromuzea Na statku v Dolních Heršpi-

cích jsme se vydali v úterý 9. září. Muzeum na 

asi  dvou hektarech vystavuje staré věci. Sbírá, 

renovuje a ošetřuje je pan Fajtl s manžel-

kou a rodiči. Ve sbírce mají více než 600 radií, 

mnoho televizorů z různých období, vysavačů 

atp. V  expozici najdete i zařízenou kancelář, 

kuchyň, obyvák, kadeřnictví, řeznictví, drogerii 

nebo třídu i s prezidentem Husákem na stěně. 

Výstava prezentuje podmínky běžného života 

z období 50. – 90. let 20. století. Nad spous-

tou věcí jsme zavzpomínali, že je ještě máme 

a používáme, jsou uložené na půdě, nebo si je 

alespoň pamatujeme. V  další části jsou vysta-

veny  nablýskané trabanty, wartburg, volha 

a další auta. V zemědělské expozici jsou stro-

je a nářadí, které se užívalo v tomto  období, 

například pluhy, secí stroje, mlátička, řezačka 

na krmení atd. Velký obdiv patří  majitelům, 

kteří zde pracují, a je vidět, že do práce vkláda-

jí své srdce. 

Po prohlídce muzea jsme jeli do Planetária 

v Brně. V sále jsme seděli na pohodlných křes-

lech a téměř vleže jsme na obloze pozorovali 

hvězdy, planety a  jejich pohyb. Pak nám byl 

promítnut fi lm o krásách Jižní Moravy, viděli 

jsme propast Macocha, Svatý kopeček v Miku-

lově, Pálavu, mandloňové sady v Hustopečích 

nebo vodní nádrže Nové Mlýny, s  ostrůvkem, 

na kterém je mušovský gotický kostelík sv. 

Linharta. Ani nevíme, kolik krásných míst 

máme na dosah! Odcházeli jsme nadšeni. 

Příjemný výlet jsme zakončili obědem v Kláš-

terní taverně v Rajhradě.

Bohumila Defeldová
předsedkyně MO

Zájezd do muzea a planetária

Zájezd pro prarodiče s vnoučaty do Vida 

centra v Brně se na konci prázdnin vydařil. 

Počáteční obavy o to, jak se menší děti v zábav-

ném centru zabaví, se ukázaly jako liché. 

Dětem se v centru moc líbilo. Chtěly si všech-

no vyzkoušet, ohmatat, jak rozpoutat tornádo, 

poslechnout si tep vlastního srdce, odstartovat 

raketu nebo vyluštit šifrovací hru o poklad. 

Technika jim vůbec nedělala problém, okamži-

tě si věděly rady! Po dobrém obědě se někte-

rým ani nechtělo odjet domů.

Bohumila Defeldová
předsedkyně MO

Výlet pro prarodiče s dětmi do brněnské Vidy

ně stát. Takhle by to vypadalo, kdyby se nikdo 

nezajímal o lidi ve světě, o jejich duše, o jejich 

životy a o to, co bude po nich. Nebylo by niko-

ho, kdo by se zajímal. Ani Boha! Odvolal by 

své pracovníky a i On sám by tuto planetu 

opustil, sbalil by krám: „Ať si to tu dělají jak 

chtějí, když mě nepotřebují, mě už to nezají-

má“.  Bible říká, že jednou taková doba přijde. 

Doba, kdy už nebudou na světě ti, co by  mohli 

o Bohu vyprávět, učit, zpívat… Budou tu stát 

opuštěné kostely, průvan z rozpadlých oken 

bude obracet zažloutlé stránky tlejících Biblí 

a nebude nikoho, kdo by vysvětlil jejich slova, 

jejich poselství. A tak jsem tam stála, doslo-

va jako u Vytržení (tak se odvelení věřících ze 

světového bojiště nazývá) a uvědomovala si, 

jak je úžasné, že ještě trvá čas milosti = čas, kdy 

Bůh vyčkává se svým soudem. Jaká je to příle-

žitost ještě moci vyřešit ve svém životě otázky 

nejzákladnější, objevovat pravdu, najít útěchu, 

cíl a smysl života! V Bibli se píše:  „Proto ať se 

každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě 

nalézt“ (Žalm 32,6). Jako by žalmista věděl 

už tisíc let před Kristem, že přijde doba, kdy 

nebude možno Boha nalézt. 

Stánky pomalu začaly ožívat, Boží spolu-

pracovníci na záchraně člověka nastoupili do 

služby a rozbalily své nabídky Biblí, letáčků 

a rozhovorů kolemjdoucím. Stánky otevíraly 

až v  10 hodin dopoledne, byla jsem tam pros-

tě moc brzo. No, pořád lepší než být někde 

pozdě. Prý nejděsivější slovo v češtině je slovo 

“pozdě“. Známý křesťanský obrázek obsahuje 

etapy lidského života a klade otázku, kdy je 

nejlépe začít hledat Boha: u dítěte s  hračka-

mi se píše „příliš malý“, u mladého páru je 

napsáno „příliš zamilovaný“, u pána středních 

let s  kufříkem je psáno „příliš zaměstnaný“, 

u důchodce s  hůlkou a brýlemi se píše „příliš 

starý“ a u obrázku s  náhrobkem je napsáno 

„příliš pozdě“. 

A tak, milí čtenáři Hustopečských listů, 

ptejme se, dokud je koho, choďme, dokud je 

za kým a kam. Jednou budou Boží svatostánky 

prázdné. Bude příliš pozdě. Bude to, jako když 

vám zmizí paralen v poličce s léky nebo pravé 

české máslo z regálu v obchodě, telefon v situ-

aci ohrožení. Církev možná není dokonalá, ale 

poselství, které nese, je pro svět a pro každého 

člověka zásadní. 

Krásný podzim plný duchovních zážitků 
přeje Kateřina Rybáriková

INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Sečení trávy od 0,65 Kč/m2, 

tel.: 608 065 337 do října 2019

• Vinařství a penzion U Vrbů Hustopeče hledá 

paní na výpomoc při úklidu , informace na tel. 

724 821 004

OBČANSKÁ INZERCE
• Prodám dotykový mobilní telefon Nokia 

Lumia 630 černý. Jako nový. Cena 400 Kč. Pro 

více fotek nebo informací mě kontaktujte: tel.: 

777066804, email: 111.11@seznam.cz

• Prodám hoblovku (protahovačku). 

Nastavitelná výška hoblin. Cena 5500 Kč. Pro 

více fotek nebo informací mě kontaktujte: tel.: 

777066804, email: 111.11@seznam.cz

• Prodám nádoby na vodu nebo víno 300 litrů 

- laminát. Cena 1800 Kč/ks. Pro více fotek nebo 

informací mě kontaktujte: tel.: 777066804, 

email: 111.11@seznam.cz

• Prodám dětská židle, vn./venkovní, zelená 

IKEA - MAMMUT. Cena 200 Kč. Pro více 

fotek nebo informací mě kontaktujte: tel.: 

777066804, email: 111.11@seznam.cz

• Prodám bezpečnostní zábradlí k posteli, 

bílá pro dítě. Cena 150 Kč. Pro více fotek nebo 

informací mě kontaktujte: tel.: 777066804, 

email: 111.11@seznam.cz

INZERCE
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Vrcholnou akcí pro každého mladého atleta 

je vždycky venkovní Mistrovství České republi-

ky. Probojovat se na tuto prestižní akci není 

vůbec jednoduché a každý závodník musí po 

celou sezónu prokazovat kvalitní výkony, aby 

byl vybrán ke startu mezi nejlepšími v  repub-

lice. Už třetí rok po sobě měli na této soutěži 

zastoupení také atleti z  oddílu SK Atletika 

Hustopeče. Letos se mezi nejlepších 26 diska-

řek probojovala Mia Humpolíková.

„Mia se disku věnuje poměrně krátce, ale 

od prvních chvil mi bylo jasné, že má pro tuto 

disciplínu cit,“ prozradil nám její trenér Zbyněk 

Háder: „Přestože technicky to za tak krátkou 

dobu ještě nemůže být stoprocentní, dařilo 

se jí v létě několikrát přehodit třicetimetrovou 

hranici, a to je v  této kategorii značka kvali-

ty.“ Humpolíková se zařadila do druhé desít-

ky českého žebříčku, a tak mohla pomýšlet 

i na postup z kvalifi kace do dvanáctičlenného 

fi nále. Bohužel kvalifi kace ji na šampionátu 

v Kolíně nevyšla podle jejich představ. „První 

pokus nebyl technicky v  pořádku, ve druhém 

sice předvedla výkon, který by ji zaručil postup 

do fi nále, ale neudržela se v  kruhu. Ve třetím 

pokusu jsme trochu zariskovali, ale nakonec to 

byl jen průměrný výkon a celkově dvacátá příč-

ka v  republice,“ popsal průběh závodu Háder. 

„Byla to typická nováčkovská daň, protože Mia 

absolvovala podobný vrcholný závod poprvé 

v  kariéře. Věřím, že příště to už bude daleko 

lepší, “zhodnotil trenér. 

-had-
Mia Humpolíková se letos probojovala na Mistrovství 

ČR v hodu diskem.
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Humpolíková reprezentovala na Mistrovství ČR

Na začátku, někdy minulý rok na jaře, to 

byl jen takový malý nápad, jak udělat radost 

dětem z jezdeckých a chovatelských kroužků 

probíhajících v Centru volného času Pavučina 

a ve Sportovní stáji Valkýra. Nakonec se zdá, 

že z toho vzešla nová tradice. Rok se s rokem 

sešel a obě stáje se opět spojily, aby v sobotu 

21.9.2019 uspořádaly jezdecké hobby závo-

dy pro děti i dospělé v areálu sportovní stáje 

Valkýra. Vše vyšlo naprosto bezchybně – poča-

sí na jedničku, diváci fandili, občerstvení 

perfektní, účast jezdců a jejich koníků byla 

hojná, průběh dne a sportovní výkony malých 

i velkých jezdců krásné.

Na programu bylo hned sedm jezdeckých 

soutěží, od jízdy zručnosti pro ty nejmenší až 

po skokové soutěže pro zkušené jezdce i koně.

Za stáj Chovatelů z Pavučiny startovalo něko-

lik děvčat z kroužků s našimi školními poníky, 

kteří byli mladým jezdkyním velkou oporou. 

Pro některé dívky to byla vůbec první možnost 

přičichnout si ke sportovní atmosféře.

První soutěží byla jízda zručnosti s vodi-
čem, kde musely děti překonávat záludné 

překážky – slalom, přenést vlajku, nebo zacou-

vat ve vyznačeném místě. K vidění bylo mnoho 

nadšených malých jezdců, spolehliví poníci 

i koníci a nešlo přehlédnout dobrou fyzickou 

zdatnost vodičů. K hlavnímu dekorování se 

pak dostavilo prvních šest závodníků a všichni 

ostatní dostali také malý dáreček.

Vítězkou této soutěže byla členka Chova-

telského kroužku na Pavučině Aneta Kosmač-
ková s klisnou Karamelou a vodičem Eliškou 

Relichovou. Druhou soutěží byla jízda zruč-
nosti bez vodiče, trať zůstala stejná, ale jezdci 

si museli se svými svěřenci radit bez pomoci. 

I v této soutěži měli Chovatelé z Pavučiny svá 

želízka v ohni a dařilo se i tentokrát. První místo 

padlo do rukou Petry Zetochové s Carmellou. 

Po krátké pauze pro přestavbu kolbiště 

bylo možné povolit start prvnímu statečnému 

jezdci v soutěži křížkový parkur s vodičem 

i bez vodiče. Krásné výkony, šikovné děti i koní-

ci a těsné souboje o cenné vteřinky. Soutěž 

s vodiči bylo nesnadné vyhodnotit, jelikož 

výkony asistujících rodičů a trenérů v roli běží-

cího doprovodu byly naprosto dechberoucí.

Kurz parkuru zůstal, ale překážky šly naho-

ru a přibyly 4 skoky. Následovalo dvoufázové 
skákání 60/70 cm, kdy jezdec s koněm překo-

návají základní trať s 8 skoky o výšce 60 cm 

a pokud jej přejdou bez chyby, mohou pokra-

čovat do druhé fáze, kde jsou další 4 skoky 

vysoké 70 cm.V druhé fázi se již měří i čas. 

V této soutěži už byly k vidění závodní ambice 

mladých jezdkyň. Jezdilo se rychle, hledaly se 

kratší cesty a fi nálové hodnocení bylo napí-

navé. Vítězně vzešla dvojice Aneta Lipenská 
s Darjou za stáje Valkýra. 

Předposlední soutěž byla stejná, jen o deset 

centimetrů vyšší. Tedy dvoufázový parkur 
na výškách 80/90 cm. Hojné startovní pole 

nabídlo sportovní zážitek, když jezdci bojovali 

o co nejlepší čas v druhé fázi parkuru. Z vítěz-

ství se radovala Aneta Lipenská s Lunetou.

Vrcholem sportovního klání byla soutěž 

MINI-MAXI. Smyslem této soutěže je skočit 

co nejvyšší překážku. Nejede se celý kurz, jsou 

postaveny dva skoky na rovné linii na určitou 

vzdálenost, kdy první je pouze cvičný a druhý 

je, ten jehož výška hraje roli. Čtyři odvážné 

jezdkyně a jejich koně jedna po druhé v urče-

ném pořadí najížděly na skoky. Po každém 

čistém kole se zadní skok zvedal o deset 

centimetrů. Ten, kdo shodil, v soutěži končil. 

Soutěž byla ukončena skokem s výškou 130 cm 

a vítězství zůstalo v domácí stáji Valkýra: Anna 
Zborovská s Mufem svým nejvyšším skokem 

porazili své soupeře. 

Co dodat? Děkujeme všem zúčastněným, 

organizujícím, asistujícím a nezištně pomá-

hajícím, protože nachystat, spustit a udržet 

v chodu hobby závody není vůbec snadná 

věc a bez ochotných přátel by to nešlo. Velké 

díky patří všem našim sponzorům a dárcům, 

jelikož díky nim měly děti krásné dárečky. Už 

zbývá jen poděkovat všem dětem a jezdcům, 

že sebrali odvahu a přijeli si k nám zazávo-

dit, protože přesně pro tuto mladou generaci 

„koňáků“ jsme tuto akci vymysleli a jsme rádi, 

že i letos přijeli!

Simona Jakubčíková,
CVČ Pavučina

Report z druhého ročníku Sousedských hobby závodů

Na programu bylo hned sedm jezdeckých soutěží, od jízdy zručnosti pro ty nejmenší až po skokové soutěže pro 

zkušené jezdce i koně.
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Ve dnech 11. až 15. srpna 2019 se v polském 

Konopisku konalo Mistrovství Evropy radiem 

řízených lodních modelů. Z naší republiky se 

zúčastnila početná výprava, nechyběl v  ní ani 

Jaroslav Krajča s vnukem Lukášem.

Závodilo se v  různých kubabturách, od 

3,5 až do 35 cm3 obsahu motoru. Jaroslav Kraj-

ča postoupil v  kategorii do 35 cm3 do fi nále 

a umístil se na krásném čtvrtém místě. Lukáš 

Krajča se také nominoval do fi nále a v kate-

gorii JUNIOR FSR 3,5 cm3  skončil na pěkném 

pátém místě.

Mistrovství Evropy bylo pro naši výpravu 

velmi úspěšné, získali jsme mnoho zkušeností 

a celkem devět medailových míst. Nyní je před 

námi další úkol, připravit se na Mistrovství 

světa, které se bude příští rok konat v Itálii.

-kr-

Lodní modeláři z Hustopečí na mistrovství Evropy

Největší setkání mladých atletů v  Evro-

pě se koná každý rok v  Brně pod názvem 

Evropské hry atletických nadějí. Letos se 

do moravské metropole sjely téměř dvě 

tisícovky atletů z  18 zemí Evropy. Mezi 

nimi nechyběli ani atleti z  Hustopečí.

„Konkurence je tu rok od roku větší. Letos se na 

start některých disciplín postavilo i více než 

150 závodníků. O to větší radost nám dělají naši 

svěřenci, které najdete i mezi elitní dvacítkou. 

Dva z  nich přivezli domů dokonce i medaili,“ 

zhodnotil start na Evropských hrách vedoucí 

oddílu SK Atletika Hustopeče Zbyněk Háder.

První cenný kov vybojoval výškař Jakub Jordán, 

který se kromě atletiky věnuje také basket-

balu. Ve věkové kategorii U12 obhajoval zlato 

z loňského roku. Cestu za cenným kovem neměl 

snadnou, ale postupně se prokousával nahoru 

a během soutěže si dvakrát vylepšil svůj abso-

lutní osobní rekord až na 146 cm. Tímto výko-

nem vybojoval stříbrnou medaili, jako nejlepší 

z  českých reprezentantů. „Jakub je perspek-

tivní talentovaný závodník. Jak v  atletice, tak 

i v basketbalu patří mezi nejlepší v republice. Je 

to náročné skloubit oba sporty dohromady, ale 

zatím se mu to daří,“ pochválil Jakuba Háder.

Druhou medaili, opět stříbrnou, vybojoval 

v  kriketu Štěpán Paulík v  kategorii U13. Pro 

něj to byl třetí cenný kov z  této soutěže po 

předloňském zlatu a loňském stříbru. Už od 

prvních hodů bylo jasné, že o zlato budou 

bojovat pouze dva závodníci. V  kvalifi ka-

ci i ve fi nále svedl Štěpán velice vyrovnaný 

souboj se závodníkem z  Kopřivnice, který 

byl ale pokaždé o několik decimetrů lepší. 

I tak je obhajoba stříbra velkým úspěchem 

a po olympijském bronzu v  oštěpu další 

Štěpánovou cennou medailí letošního roku.

Z  ostatních závodníků je nutné vyzvednout 

výkony těch, kteří se prosadili do druhé desítky 

výsledkové listiny. Famózní běh a velké zlepše-

ní osobního maxima předvedla Veronika Špač-

ková v běhu na 1 500 m. Ve svém rozběhu byla 

druhá a celkově doběhla na 11. místě. Dařilo 

se tradičně skokanům do výšky a vrhačům. 

Mezi výškaři se prosadili Nikita Mayerhofer 

(12. místo, U13), Marie Vrbová (16. místo, U15) 

a Natálie Humpolíková (19.místo, U13). Ve 

vrhu koulí patřili mezi nejlepší Daniel Skoček 

(13. místo, U14), Agáta Šamalíková (17.místo, 

U15) a opět Nikita Mayerhofer v souboji s o rok 

staršími vrhačkami (18.místo, U14). Nejlepším 

mezi sprintery byl v  kategorii U11 Vít Krůza, 

který skončil na 22.místě.                                      -had-

Jordán a Paulík vezou stříbro z Evropských her

Společné družstvo Břeclavi, Hustopečí 

a Valtic starších žákyň si od letošní sezó-

ny hodně slibovalo. Cílem bylo prosadit se 

a uspět na Mistrovství Moravy a Slezska. 

Cesta na moravský šampionát však vedla 

přes náročnou krajskou soutěž. Už od první-

ho závodu však bylo jasné, že to budeme 

právě my a družstvo JAC Brno, které budou 

bojovat o titul krajského přeborníka. První 

kolo vyhrálo Brno, druhé kolo naše družstvo 

a třetí jen velmi těsně opět Brno. I celkově 

druhá příčka v  kraji však zaručovala postup 

na Mistrovství Moravy v  Uherském Hradišti.

„Bohužel nám tady pro nemoc chyběly hned tři 

silné opory, a tak nám body přibývaly poma-

leji, než jsme čekali,“ posteskl si hustopečský 

trenér a vedoucí družstva Petr Pláteník. Husto-

pečské atletky, kterých byla v   týmu většina, 

si vedly vcelku dobře. Body dokázaly vybojo-

vat Humpolíková (disk, kladivo), Šamalíková 

(disk), Kneblová (oštěp), Bohdálková (chůze) 

a Krejčiříková (štafeta 4x60 m). I ostatní se 

snažily a k  bodu někdy chyběl opravdu jen 

pověstný kousíček. Po sečtení všech disciplín to 

stačilo celkově na 10. místo na Moravě. Trenér 

Pláteník se ale už dívá do budoucnosti: „V příš-

tím roce nám z tohoto družstva zůstane silný 

základ, který doplní vynikající mladší žákyně. 

Věřím, že za rok budeme bojovat na Moravě 

o postup na Mistrovství České republiky.“

-had-

Starší žákyně vybojovaly desáté  místo na Moravě
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Atletická přípravka SK Atletika Hustopeče 

bojovala letos opět v  oblastním kole soutěže 

přípravek. Ve dvou kolech byla vždy druhá za 

malými atlety z  Břeclavi, a tím si vybojovala 

postup do krajského fi nále, které se konalo 

ve Slavkově. I tady se snažili naši nejmenší 

závodníci urvat každý bod, což se jim dařilo 

se střídavými úspěchy. Nakonec to bylo pro 

naše družstvo celkově 10. místo. „Škoda, že 

nám kvůli nemoci chybělo několik závodníků. 

Bylo by to pořadí alespoň o dvě příčky lepší,“ 

posteskla si trenérka přípravek Michaela 

Houdková. Hned však své svěřence chválila: 

„Jsou velice šikovní a pokud se budou atletice 

věnovat i dále, budou se neustále zlepšovat. 

O atletiku je v  tomto roce velký zájem. Na 

nábor nám přišlo přes stovku zájemců. Otevře-

li jsme dvě atletické školičky a další skupinu 

starších žáků. Atletice v  Hustopečích se daří 

a věřím, že až tyto děti vyrostou, budou nám 

dělat jen radost,“ dodala s  úsměvem na tváři 

Michaela Houdková.

 -had-

Přípravka desátá v kraji 
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Restaurace U Halmů

Hustopeče, Brněnská 1
tel.: 519 413 921

 18.–19. října 2019
na

ZVĚŘINOVÉ
HODY

www.halm.cz

vás zve ve dnech

Družstvo A stolních tenistů hustopečského 

Agrotecu zahájilo další prvoligovou sezonu na 

domácích stolech vítězně. V prvním ligovém 

utkání nového ročníku porazili velmi silný 

celek El Niňo Praha B v poměru 10:2. Druhé 

utkání s celkem Elizza Praha nám již tolik 

nevyšlo a prohráli jsme 7:10. 

Sestava domácích je oproti loňskému 

roku trochu pozměněná. Přišel k nám bývalý 

mládežnický reprezentant Slovenska Tomáš 

Kopányi a uvedl se naprosto skvěle, hrál 7 zápa-

sů a všechny vyhrál. To je  vynikající výsledek, 

na kterém budeme stavět i dalších utkáních. 

Na poslední chvíli jsme se dohodli na formě 

střídavého startu hráče Tomáše Koldase z TTC 

Ostrava. Tomáš hraje extraligu za Ostravu, 

nicméně v extralize není tolik zápasů, a tak 

jsme se dohodli, že bude za nás moci odehrát 

polovinu mistrovských utkání. To je pro nás 

veliká pomoc.

První liga je letos velice silná a každé utká-

ní bude tuhý boj. Sestupují tři družstva a my 

to v  žádném případě být nechceme. Dalším 

novým členem našeho družstva je Štěpán 

Brhel z Hodonína. Je to ještě věkem mladší žák 

a Hodonín nás požádal, zda bychom mu mohli 

dát v první lize příležitost, což jsme rádi učini-

li. Věříme v jeho rychlý progres. Dalšími členy 

jsou naši již dlouholetí hráči Antonín Schwar-

zer, Jakub Mesaroš, Petr Hoferik, Přemek 

Janoušek a Lukáš Pavlovský.

Jan Matlach,
předseda oddílu stolního tenisu

Stolní tenisté zahájili první ligu výhrou

Zahajovací sestava týmu v prvním ligovém utkání 

sezóny, zleva: Mesaroš, Kopányi, Koldas, Brhel, 

Schwarzer.
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Plavání pro klienty ČPZP
Od 1.10. je každé úterý a pátek od 19.30 do 

20.30 a dále pak od 12.10. každou sobotu od 

13.00 do 14.00 velký krytý bazén rezervován 

pro klienty České průmyslové zdravotní pojiš-

ťovny. Až do konce listopadu mají po předlo-

žení platné průkazky pojištěnce ČPZP v těchto 

časech volný vstup.

Krytý bazén
po – pá  6.00 – 8.00  ranní plavání

po – pá 14.00 – 20.00 dle aktuálního rozpisu

so – ne 14.00 – 19.00

Aktuální informace na www.spozam.cz, na 
facebooku nebo na tel.: 702 204 600.

Sobotní plavání
Od soboty 12.10. zahajujeme sobotní plavá-

ní v čase 14.00 – 19.00 hodin.

V pondělí 28.10. (státní svátek) bude krytý 

bazén otevřen od 14.00 – 19.00 hodin.

Pronájem sportovní haly
SPOZAM nabízí k pronájmu sportovní halu 

každé úterý v  čase 20.30 – 22.00 hodin. Více 

informací podá Aleš Proschek na telefonním 

čísle 702 204 600.

Sportovní zařízení města  

Inzerujte v Hustopečských listech
tel.: 530 351 412, tupa@hustopece.cz

Dukelské nám. 42/15
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Vzpomínky

Blahopřání
Rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží. 

Nedělej si z toho nic, že je ti zas o rok víc.

Dne 13.10. oslaví naše maminka a babička 

Jiřina Skácelová, krásnych 90 let.

Všechno nejlepší a hodně zdraví přeje cela rodina.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v měsíci srpnu 2019
05.08.1933 Eva Šponerová

06.08.1921 Marie Bőhmová

06.08.1934 Jindřiška Romanová

06.08.1938 Marie Růžičková

09.08.1931 Helena Vidlárová

11.08.1939 Eva Urbanová

12.08. 1935 Anežka Manková

24.08.1929 Marie Holcapflová

29.08.1933 Marta Šopfová

29.08.1934 Miloslava Klepáčková

31.08.1924 Josef Hanák

27. září 2019 tomu bylo 50 let, kdy v obřadní síni 

hustopečské radnice spojili své životy 

Jana Kovářová  a Tomáš Dufek

Dne 6. října by se dožil 80 let pan 

Miroslav Grbavčic z Hustopečí. 

S láskou vzpomínají synové Martin a Honza, 

vnoučata Marek, Honza, Mirka a rodiny Dolákova, 

Novotňákova, Charvátova a Berkova. 

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout.

Dne 12. října vzpomeneme nedožité 

100. narozeniny pana Františka Klobásy 

z Hustopečí

a dne 4. února jsme vzpomněli nedožité 

95. narozeniny jeho manželky, 

paní Ludmily Klobásové.

S láskou vzpomíná rodina. Děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi. 

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností

Dne 24. října 2019 uplyne 9 let, od chvíle, kdy nás 

opustil pan Jan Krajíc.

S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal, 

osud to chtěl, jen to moc uspěchal. 

Dne 19. října by se dožil 48 let pan Ladislav Sadílek. 

S bolestí a láskou vzpomínají Kristýna, Tomášek,

Viktorek, rodiče, prarodiče a bratr s rodinou. 

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.

Jen láska, úcta a vzpomínky v srdci zůstávají.

Dne 6. října vzpomeneme 1. smutné výročí chvíle, 

kdy nás navždy opustil pan Jindřich Povolný.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Dcera Marie s rodinou.

Odešel náhle, nikdo to nečekal,

osud sám chtěl, proč jen to uspěchal?

Dne 14. října 2019 vzpomeneme 3. smutné výročí 

úmrtí pana Josefa Přibyla.

Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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

Text a foto zašlete na: tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412 nebo ho můžete osobně přinést do kanceláře v 1. patře Kina, Dukelské nám. 42/15
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Exkluzivní vína světa
na jednom místě

23 11 2019 Hustope e 
od 10.00 Amande Hotel

9

Předprodej vstupenek, informace:  
Turistické informační centrum Hustopeče, Dukelské nám. 15, 

tel.: 530 351 418, on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 

Vstupenky v předprodeji: 1.400 Kč, na místě: 1.600 Kč



pátek 8. 11. v 19.30

České nebe
Rodinné Občasné Divadlo CIRYL  Podivín. 

Klasická hra autorské trojice Smoljak - Cimrman - Svěrák.

sobota 9. 11. v 19.30

Písek do očí 
Divadelní soubor Kadet Starovičky. 
Děj hry nás zavede do Paříže druhé poloviny 19. století, do dvou
měšťanských rodin, které připravují svatbu svých dětí.

neděle 10. 11. v 10.00

Pohádka o třech doktorech 

Divadlo Haleny. 

Pohádka plná písniček o tom, že se musí tři slovutní světoví 
doktoři sejít v jednom malém českém království, aby se ukáza-
lo, co už je dávno léty prověřeno, že láska nejen hory přenáší, 
ale také dokáže vyléčit nemocnou duši i tělo.

neděle 10. 11. v 19.30

Jesus Christ Supermlád
Divadelní soubor Spojené farnosti. 

Muzikál o událostech, které se staly kolem roku 0 v Betlémě.

NESOUTĚŽNÍ  DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

AMATÉRSKÝCH SOUBORŮ

8. - 10.
listopadu

2019

ŠMARDOVO
SOUSEDSKÉ

DIVADLO

HUSTOPEČE
kinosál

Vstupné: dospělí 80 Kč, 

studenti a důchodci 40 Kč, vstupné na pohádku 40Kč

Předprodej vstupenek: Turistické a informační centrum,

Dukelské nám. 42/15, Hustopeče (budova Kina),

tel.: 530 351 418/419 on-line předprodej na www.kinohustopece.cz
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