
hustopece.cz

PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE 
STADIONU JE NA DOHLED

NEKONEČNÉ LÁNY POLÍ ZA MĚSTEM 
ROZBIJÍ OSTROVY ZELENĚ

JUBILEJNÍ BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI 
NAVŠTÍVILO DVACET TISÍC LIDÍ

GYMNÁZIUM OSLAVIL STÉ VÝROČÍ 
SVÉHO ZALOŽENÍ

HUSTOPEČŠTÍ ATLETI ZAVRŠILI 
SEZÓNU ZISKEM CENNÝCH KOVŮ 

ROČNÍK 2019 . ČÍSLO 11
ZDARMA



•  Ochutnávka mladých vín

 ve stanu na náměstí

• Cimbálová muzika

 Galán

• Přijede svatý Martin

 se svojí družinou

 

sobota 

16 | 11
2019

od 10.00HUSTOPEČE
Dukelské náměstí
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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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Vážení spoluobčané,
také vás překvapily neobvykle vysoké teploty babího léta? 
Takové teplo nepamatují ani hodně staří Hustopečané. 
Bylo to příjemné, nicméně podzim je tady, posunuli jsme si 
hodinky zpět na středoevropský čas, chladná mlhavá rána 
stejně jako brzké stmívání podtrhují fakt, že je listopad.

V  říjnu proběhly tradiční akce. Burčákové slavnosti 
byly letos doplněné o výstavu Národní soutěže vín 
Velkopavlovické podoblasti ve společenském domě. Počasí 
nebylo úplně ideální, přesto považuji jejich průběh za velmi 
vydařený. V  rámci „Burčákovek“ pokračovaly také oslavy 
100. výročí vzniku Gymnázia, které vyvrcholily následující 
víkend setkáním bývalých i současných učitelů i studentů 
a derniérou výstavy absolventa školy, malíře Antonína 
Vojtka. 

Co nového na radnici? Zaplatili jsme první splátku 
na koupi domu po paní Nohelové, který se nachází na 
Dukelském náměstí. Tato kulturní památka by se měla 
během měsíce listopadu vkladem do katastru nemovitostí 
stát majetkem města. Druhou splátku město uhradí v příštím roce. V mimořádném termínu se sešlo městské 
zastupitelstvo. Stalo se tak kvůli dotaci na rekonstrukci městského stadionu, kterou podá TJ Agrotec a fi nančně 
ji zaštítí město Hustopeče. Zastupitelé odsouhlasili spoluúčast města v maximální výši 10 milionů korun. Zda 
bude dotace přiznána, bychom měli vědět do konce února roku 2020. Pokud fi nanční prostředky nezískáme, 
peníze se v rozpočtu uvolní na jiné investice.

Ve městě je čilý stavební ruch přímo v centru města. V plném proudu je výstavba chodníku a cyklostezky na 
ulici Bratislavská stejně jako kompletní vybudování nové komunikace s parkovacími zálivy v ulici Tábory. Velmi 
dobře si vede fi rma u urnového háje, kde vzniká parkoviště, a rozběhly se práce na propojce mezi ulicemi Mírová 
a Generála Peřiny. V samém závěru je realizace bezbariérového chodníku na ulici Větrná, kde se u některých 
nemovitostí musely řešit komplikace s napojením ke stávajícím vjezdům.  V pondělí 4. listopadu by měli dělníci 
zahájit výstavbu parkovacích míst na ulici Svatopluka Čecha u bytových domů č. 1 a 3.

Kromě jiného chceme ve městě řešit odvod dešťových vod, které jsou často vypouštěny přímo na veřejný 
chodník a v zimních měsících způsobují zledovatělá místa pro chodce nebezpečné situace. Řidiči parkující na ulici 
Javorová dostávají do schránek upozornění o změně systému parkování, neboť stavební a šířkové uspořádání 
komunikace neumožňuje stání, ale pouze zastavení. Jako náhradní je doporučeno parkoviště u bývalého 
zemědělského družstva. 

28. října jsme si připomněli 101. výročí vzniku první Československé republiky. Položením květin u hrobu 
rodičů T. G. M. vzpomínáme každoročně tuto významnou událost. Letos nám ji zpestřil příjezd Ing. Čermáka ze 
Šlapanic, který je panu prezidentu Masarykovi velmi podobný. Prošli jsme spolu Masarykovu naučnou stezku, 
kterou dokazujeme, že nám odkaz tohoto velkého muže není lhostejný. Odpoledne dobrovolníci ze Zdravých 
Hustopečí vysazovali keře v relaxační zóně za Křížovým kopcem. I tak se dá slavit. Patří jim velký dík. 

V listopadu by si mohl vybrat z bohaté nabídky akcí každý z vás. Druhý víkend je věnovaný amatérskému 
divadlu (Šmardovo sousedské divadlo), v  sobotu 16. 11. přivítáme na náměstí sv. Martina v  rámci oslav 
svatomartinských vín a husí. V neděli 17. 11. oslavíme 30 let od sametové revoluce. Zvu vás do Kina i na náměstí 
k připomenutí znovuobnovené demokracie v naší zemi. V sobotu 23. listopadu proběhne na Hotelu Amande již 
10. ročník Světového duelu vín a poslední sobotu se můžeme potkat od 13 hodin na Adventním punčování, které 
zakončíme rozsvěcením vánočního stromu. Přeji Vám klidný podzim!

Hana Potměšilová, starostka

úterý 26. listopadu 2019
Mikulov – areál společnosti Víno Mikulov

od 10:00 do 15:00 program pro odbornou veřejnost – pro 250 návštěvníků (vstup i občerstvení zdarma)
od 15:30 do 18:00 degustace s přednáškou a večeří – pro 50 zájemců (vstup 550 Kč/osoba) 

Registrace do 11. 11. 2019 na www.akcesvcr.cz

3. ročník
odborné akce pro 

vinaře, vinohradníky,
enology a další

zájemce 
z oboru
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Z jednání zastupitelstva

Radní zasedli v úterý 24. září k jednacímu stolu

Z MĚSTA

V téměř kompletním složení se sešli zastu-
pitelé se ve čtvrtek 17. října ke svému mimořád-
nému jednání. V úvodu složil slib zastupitele 
Ing. Jiří Vedra místo Richarda Homoly, který 17. 
září 2019 z této funkce odstoupil.

Hlavním bodem programu bylo jednání 
o poskytnutí prostředků z rozpočtu města na 
spolufi nancování rekonstrukce městského 
stadionu, který je již mnoho let v neutěšeném 
stavu. Na plánu oprav pracovala komise slože-
ná ze zástupců města, TJ Agrotec Hustopeče, 
FC Hustopeče, Atletiky Hustopeče, SPOZA-
Mu a projektantů. Vznikl tak projekt, který 
stanovil 3 etapy modernizace. Zastupitelstvo 
jednalo o prvních dvou. První etapa obsahuje 
rekonstrukci vnitřní travnaté plochy a sektorů, 
druhá se týká atletické dráhy a vnějších sekto-

rů. Zastupitelé diskutovali také o třetí etapě, 
která není součástí žádosti o dotaci. Domluvi-
li se, že pokud bude žádost o dotaci úspěšná, 
v horizontu několika let musí dojít i k reali-

zaci poslední, třetí etapy. Znamenalo by to 
vybudování nových kabin a zázemí sportovců. 
V současnosti je zadána studie.

Žádost o dotaci na tento projekt, která by 
pokryla 70 % nákladů, musí být podána do 31. 
10. 2019. O dotaci bude žádat a projekt bude 
realizovat a TJ Agrotec Hustopeče. Rekonstruk-
ce stadionu se bude realizovat pouze v případě 
získání dotace, opravy by měly být hotové do 
konce roku 2020. Majetek, který touto inves-
ticí vznikne, přejde na město Hustopeče.
Hlasy všech přítomných zastupitelé schválili 
spolufi nancování z rozpočtu města ve výši maxi-
málně 10 milionů korun. Celkové předpokláda-
né náklady jsou přibližně 33 milionů korun. 

                                                     -kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 18. 10. 2019. 

Radní města se v úterý 24. září sešli na své 
22. schůzi. Projednali podání žádosti o zařaze-
ní linky školního autobusu do integrovaného 
dopravního systému, dali zelenou pracím na 
projektové dokumentaci pro zvýšení kapacity 
čističky odpadních vod nebo například podpo-
řili žádost o individuální dotaci z  Jihomorav-
ského kraje na nákup nových dětských kol na 
hustopečské dopravní hřiště.

Žádost o zařazení školního autobusu mezi 
linky IDS JMK

Radní podpořili podání žádosti u společ-
nosti Kordis JMK o zařazení linky školního 
autobusu do integrovaného dopravního systé-
mu Jihomoravského kraje.  „Znamená to, že 
spoj bude fi gurovat v jízdním řádu a budeme 
mít jistotu, že bude jezdit i v  případě, kdy by 
se třeba změnil dopravce. Zástupci společ-
nosti Kordis nyní připravují výběrové řízení na 
všechny svoje linky, soutěžit budou zajišťova-
tele spojů na následujících deset let a v přípa-
dě schválení naší žádosti již trasu školního 
autobusu do dokumentu zahrnou,“ vysvětlila 

starostka města Hana Potměšilová. Cestující 
by nově platili jízdné, které po zohlednění slev 
pro žáky, studenty a seniory bude nízké.

Dobíjecí stanice pro elektromobily
Dobíjecí stanici pro elektromobily bude mít 

nově i čerpací stanice Shell, která se nachází za 
Hustopečemi ve směru na Břeclav.  Vybudu-
je ji zde investor   E.ON  Distribuce, a.s., jehož 
projekt radní schválili.

Rozšíření ČOV
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., realizu-

jí opatření k rozšíření čistírny odpadních vod 
v  Hustopečích.  Větší nároky souvisí s  přibýva-
jícími bytovými a rodinnými domy i sídly pro 
fi rmy. V širším časovém horizontu bude nutné 
zvýšit kapacitu i dostavbou, a proto již nyní 
vedení města schválilo smlouvu se společnos-
tí VaK o spolupráci na projektové dokumen-
taci. „V současné době a výhledově na pár let 
dopředu je kapacita díky probíhající intenzi-
fi kaci dostačující. Záměr zpracování projek-
tové dokumentace souvisí s  delším časovým 
obdobím, protože předpokládáme, že nároky 
neustále porostou. Chceme být připraveni již 
nyní i kvůli dotačním výzvám, které s  fi nan-
cováním rozšíření čistírny odpadních vod 
můžou hodně pomoci. K  žádostem o dotace 
je vždy nutné platnou projektovou dokumen-
taci přiložit,“ objasnil důvod přípravy projektu 
místostarosta Bořivoj Švásta.

Nová kola pro dětské dopravní hřiště
Radní schválili žádost o dotaci na nákup 

nových dětských kol na hustopečské doprav-
ní hřiště. V  případě úspěchu ho z 80 procent 

podpoří peníze z  individuální dotace Jihomo-
ravského kraje.   „Dopravní výuka probíhá na 
hřišti po celý rok, účastní se jí děti z mateřských 
i základních škol a intenzivní využití kol způso-
buje jejich opotřebovávání. Postupně se snaží-
me vozový park hřiště obnovovat, aby měly 
děti ty nejlepší podmínky,“ upřesnila Potměš-
ilová. Na dopravním hřišti je i světelná signali-
zace, která funguje při výuce. V době, kdy hřiště 
slouží široké veřejnosti, je vypnutá. „Je to kvůli 
tomu, aby se děti neučily zlozvykům. Pokud při 
výuce například přejedou silnici na červenou, 
vyučující je upozorní a žáci jednoznačně ví, že 
je to špatně. Pokud zde malí cyklisté jezdí bez 
odborného dozoru, ztrácí signalizace význam,“ 
objasnila Potměšilová.

Nové kuchyňské linky v Penzionu
Část obyvatel městského penzionu získá 

nové kuchyňské linky. Jedná se o dlouhodoběj-
ší projekt, který obnoví každý rok kuchyňské 
linky ve čtyřech bytech. Postupně se tak dosta-
ne na všechny.

Dotace na pasportizaci města
Vedení města získalo dotaci na projekt 

s  názvem Strategické řízení a pasportizace 
města Hustopeče a nyní hledá zpracovatele 
pasportů. Na své poslední schůzi radní schvá-
lili výzvu k podání nabídky, jejímž hodnotícím 
kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 
Jedná se o pasporty například zeleně, mobiliá-
ře, veřejného osvětlení, informačního systému 
nebo dětských hřišť.

-hrad-
Článek byl zveřejněn na webu města 25.9.2019.
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Na mimořádném jednání zastupitelstva složil slib 
zastupitele Jiří Vedra.

Radní schválili žádost o dotaci na nákup nových 
dětských kol na hustopečské dopravní hřiště.
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Hlavním bodem jednání schůze členů rady 
města, která se konala v úterý 8. října, byla třetí 
etapa územního systému ekologické stability. 
Remízky, hájky a nové louky by mohly vyrůst 
na doposud celistvé ploše mezi Hustopečemi 
a Starovicemi.  

Rozšiřování ÚSESů bude pokračovat
Budování územních systémů ekologické 

stability bude v okolí Hustopečí pokračovat. Po 
dvou etapách dokončených v loňském roce, by 
mohly nové remízky, hájky či louky obohatit 
celistvou plochu mezi Hustopečemi a Staro-
vicemi. „Na vybudování třetí etapy opatře-
ní blízkých přírodě, jsme požádali o dotaci 
z prostředků Evropské unie a státního rozpoč-
tu,“ upřesnil fi nancování místostarosta města 
Bořivoj Švásta.

Zabezpečení kontejnerového stanoviště
Stanoviště pro kontejnery v  ulici Gene-

rála Peřiny u domů č.p. 14 a 16 bude mít na 
základě námětu tamních obyvatel nové 
zabezpečení. „Místo se nachází přímo u parko-

viště a manipulace s popelnicemi při vyvážení 
odpadu hrozí poškození zaparkovaných aut. 
Tomu zabrání nová kovová konstrukce. Měst-
ský rozpočet vyjde na 50 tisíc korun,“ objasnila 
situaci starostka města Hana Potměšilová.

Radní vybrali dodavatele projektu 
inženýrských sítí za ulicí Generála Peřiny 

V lokalitě za ulicí Generála Peřiny vzniknou 
na pozemcích města nové stavební pozem-
ky pro rodinné domy a pro budovy občanské 
vybavenosti, mezi které patří například školka 
nebo penzion. Vítěznou nabídku na dodávku 
projektu inženýrských sítí za více než 2,4 mili-
onů korun podala fi rma Jančálek, s.r.o. Hotovo 
by mělo být do konce března 2020. 

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

Radní zasedli k jednacímu stolu potřiadvacáté
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Kovová konstrukce pro kontejnerové místo v ulici 
Generála Peřiny ochrání zaparkovaná auta.

Areál Městského stadionu v  Hustopečích 
je již mnoho let v  neutěšeném stavu, proto 
byl vypracován projekt jeho obnovy. „Komi-
se, která se tímto projektem zabývá, se schází 
minimálně třetím rokem, jsou tam zastoupe-
ni fotbalisté, tělovýchovná jednota i město, 
protože se to týká majetku města,“ vysvětlil 
místostarosta Bořivoj Švásta.

Stadion v  současné době nejvíce využí-
vá Fotbalový klub Hustopeče. „Obnova hrací 
plochy je nevyhnutelně nutná, protože v přípa-
dě větších dešťových srážek na hřišti stojí 
kaluže a je víceméně nehratelné,“ posteskl si 
předseda klubu Jaroslav Šebesta.  Podstatné 
zlepšení podmínek tréninku by rekonstrukce 
měla přinést také Sportovnímu klubu Atletika 
Hustopeče. „Rekonstrukcí se opraví povrchy, to 
znamená dráha, která původně byla škvárová, 
dneska už bychom mohli říct hlinitoškvárová, 
dostane umělý povrch. Na rovince bude šest 
drah, na obvodu 4 dráhy. Oba dva oblouky se 
změní v  technické sektory, bude tady koule, 
disk, oštěp, skok do výšky a skok daleký,“ popsal 

budoucí podobu sportoviště trenér Atletiky 
Zbyněk Háder.

Na fi nancování nákladných veřejně 
prospěšných projektů se hledají dotační zdro-
je. „Žádost o dotaci bude podávat tělovýchov-
ná jednota, protože takto byla vypsána výzva 
ministerstva, mohou se zapojit pouze spolky 
nebo města nad 10 tisíc obyvatel. A protože to 
je majetek města, na posledním zastupitel-
stvu jsme se dohodli, že spolufi nancování této 
akce, které bude asi 10 milionů, zaštítí město,“ 
uvedl místostarosta a pokračoval: „žádost 
o dotaci už jednou kladně dopadla, ale nepo-
dařilo se zajistit spolufi nancování, proto se 
dotace musela vrátit. Projekt se upravil, zreál-
nil a věřím, že nyní má šanci.“  Dotace by měla 
uhradit 70 procent nákladů, celkem by opravy 
měly stát přes 33 milionů korun. Realizovány 
však budou pouze v případě získání příspěvku, 
hotové by měly být do konce roku 2020. Maje-
tek, který touto investicí vznikne, přejde na 
město Hustopeče.

V  dalších letech by měly být vybudovány 

nové kabiny a zázemí pro sportovce, které by 
kapacitně mělo dostačovat fotbalistům i atle-
tům. Rekonstruovaný stadion však nebude 
sloužit jen jim. „Předpokládám, že pokud tady 
vznikne něco, co bude pěkně vypadat a bude 
použitelné, rádi si sem přijdou zasportovat 
i žáci a studenti hustopečských škol a věřím, že 
přibude i veřejnost,“ těší se Bořivoj Švásta.

-kam-
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V příštím roce by měla být rekonstruována vnitřní 
travnatá plocha hřiště, běžecký ovál a přilehlé sektory.

Vysílání kabelové televize
V  souvislosti s  ukončením analogového 

vysílání se u některých uživatelů mohl začát-
kem října objevit problém s  příjmem infoka-
nálu Hustopečské televize. Město se tento 
problém rozhodlo řešit pořízením a vřazením 
transmodulátoru do kabelové sítě. Od 22. října 
lze  Hustopečskou televizi naladit v digitální 
nabídce kabelové televize SELFNET v pásmu 
T, kde není třeba dekodovací kartu 
a slot.  S nastavením poradí na 
zákaznické lince: 

533 383 335.

Mějte informace
 z první ruky

jsme s vámi na Facebooku     

@mestohustopece

Sledujte
reportáže on-line
vysíláme na YouTube

Dlouho plánovaná rekonstrukce stadionu je na dohled
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Důležité zprávy týkající se například havá-
rií, plánovaného přerušení dodávek elektrické 
energie, termínů mimořádných svozů odpa-
dů nebo informace o zasedání zastupitel-
stva můžete dostávat pohodlně a aktuálně 
prostřednictvím krátkých textových zpráv, 
které budou přicházet přímo na váš mobilní 
telefon. 

„Někdy je velmi složité zajistit, aby se důle-
žité informace dostaly ke všem, kterých se 
týkají.  Zveřejňujeme je  na webových strán-
kách města i přímo na úřadě. Stává se ale, že 
zprávy jsou akutní a je potřeba, aby se k lidem 

dostaly rychle. V těchto případech jsou sms 
zprávy velice přínosné," uvedla starostka města 
Hana Potměšilová.  „Provozem SMS InfoKa-
nálu se snažíme usnadnit a zkvalitnit život 
v našem městě. Chceme lidi včas upozorňovat 
na omezení tak, aby s tím počítali a mohli se na 
situaci připravit," doplnila Potměšilová.

Pro přihlášení se k odběru sms zpráv stačí, 
když se velice jednoduchým způsobem  zare-
gistrujete, a tím potvrdíte souhlas se zasíláním 
informací. Jde to pomocí zaslání SMS zprávy 
na číslo 519 441 011 ve tvaru REGISTRUJme-
zeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHUS-

TOPECEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE. 
Dalším způsobem je vyplněním formuláře 
online na webové adrese www.infokanal.
cz/cweb/reg/HUSTOPECE, na kterou najdete 
přímý odkaz i na stránkách městského úřadu, 
v  záložce DŮLEŽITÉ ODKAZY. Formulář také 
můžete vyplnit v papírové podobě a odevzdat 
osobně na sekretariátu ve druhém patře budo-
vy radnice. Kontaktní osobou je  Eliška Babáč-
ková    ze sekretariátu starostky, která poradí 
i v případě komplikací s přihlašováním k odbě-
ru informací.

-kam-

Informační sms z radnice můžou chodit na váš mobilní telefon

Z důvodu plánovaných prací na zařízení 
distribuční soustavy bude v části obce Husto-
peče nutné přerušit dodávku elektrické ener-
gie:

 Dne 13. 11. od 7:30 do 13:30
vypnutá oblast: 

∙ Hradní č.p. 232, 267, 
∙ Nádražní od č.p. 186 a 497 po č.p. 234 a 1116

Dne 14. 11. od 7:00 do 15:00
vypnutá oblast:

∙ Údolní,
∙ Družstevní,
∙ Ludvíka Svobody,

∙ U Větrolamu od Údolní po č. p. 1161/15 a 1129/20
∙ Pionýrská
∙ Tábory od Údolní po č. p. 779/57í

Dne 15. 11. od 7:30  do 14:00
vypnutá oblast: 

∙ Školní levá strana č.p. 841 - 861

Dne 15. 11. od od 7:00 do 15:00
vypnutá oblast:

∙ Údolní, Družstevní,
∙ Ludvíka Svobody,
∙ U Větrolamu od Údolní po č. p. 1161/15 a 1129/20
∙ Pionýrská
∙ Tábory od Údolní po č. p. 779/57

Dne 18.11. od 7:30 do 15:00
vypnutá oblast:

∙ Nová č.p. 940, 941, 942 + garáž, 
∙ Školní od ul. Nová po školku č.p. 887 včetně

Pro případné další informace volejte E.ON 
Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte 
www.eon.cz, kde v části věnované distribuci 
najdete další informace o přerušení dodávky 
elektřiny, nebo použijte přímo adresu:
 http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Vysázením 812 stromů, 3 468 keřů a zalo-
žením květnaté louky na rozloze 2,5 ha chtějí 
Hustopeče pokračovat v ozdravování zeměděl-
sky zneužitých ploch a navázat tak na dvě již 
úspěšně vybudované lokality územních systé-
mů ekologické stability, tzv. ÚSES.

A nejsou to jen Hustopeče. Celá jižní Morava 
se mohutně pustila do obnovy krajiny. V letoš-
ním roce vznikne po celém Jihomoravském 
kraji třikrát více tzv. biokoridorů a biocenter 
než loni. Jejich cílem je pomoci zadržovat vodu 
v půdě.  „Každá taková založená plocha, kde 
jsou stromy, keře i obyčejný trávník, s vodou 
lépe hospodaří, než pole plné řepky či kuku-
řice. Navíc to pomáhá i migraci zvířat a vůbec 
přežití živočichů v přírodě a skvěle funguje 
i proti větrné erozi, která je na pustých polích 
obrovská," vysvětlil principy nově vznikají-
cích ostrovů místostarosta Bořivoj Švásta. 
Téměř 72 procent katastru města Hustopeče 
pokrývají zemědělské plochy, které se vlivem 
intenzivního zemědělství slily do nekonečných 
lánů. Zelenou páteř krajiny, jak se vznikajícím 
lokalitám ÚSES říká, na nich město buduje již 
několik let. „Na základě územního plánu, kde 
jsou lokality už jasně vymezené, vybíráme 
místa, která nás nejvíce trápí a kde má vznik 

biokoridoru největší opodstatnění. Návrh 
je dílem autorizovaného projektanta, který 
problematice dobře rozumí, chápe prostře-
dí a všechny souvislosti," popsal výběr lokací 
místostarosta.

V loňském roce byly v Hustopečích 
dokončeny dvě takové lokality o rozloze 
asi 10 hektarů a týkaly se míst od Křížové-
ho vrchu směrem na Šakvice až ke kruho-
vému objezdu u průmyslové zóny, dále 
oblasti Nad Úvozem a směrem na Starovičky. 
 Nyní jsou na řadě tři plochy ve směru na Staro-
vice o celkové rozloze necelých pěti hektarů, 
kde kromě květnatých luk najdou své místo 
lípy, duby, javory, habry a vybrané druhy ovoc-
ných stromů, z keřů pak lísky, dříny, ptačí zoby, 
višně nebo šípkové růže.

Náklady na vybudování této lokality jsou 
necelých 10 milionů korun a kompletně by je 
měla pokrýt dotace, o kterou již město zažáda-
lo. Kromě projektu a realizace zahrnuje částka 
i tzv. následnou péči.  „První tři roky po výsadbě 
jsou kritické a musí se hlídat, jak se zeleň ujme. 
Z toho důvodu je s fi rmou, která projekt reali-
zuje, sjednána i následná péče. Třeba v prvních 
dvou lokalitách se vůbec neujaly květné louky 
a budeme je muset budovat znovu," vysvětlil 

místostarosta a dodal, že u plánovaných loka-
lit směrem na Starovice je následná péče sjed-
nána po dobu jednoho roku, další dva bude 
město hradit ze svého.

Na vybudování dalších lokalit se již pracuje 
a stejnou pozornost město věnuje i vysazová-
ní zeleně v samotném centru města.  „Máme 
vyprojektovanou sídelní zeleň na ulici Gene-
rála Peřiny. Do konce měsíce podáme žádost 
o dotaci na Ministerstvo životního prostředí. 
Doufáme, že to vyjde a těšíme se, že to bude 
první projekt z řady dalších po celém městě," 
uzavřel místostarosta.                                                            -nov-

Článek byl zveřejněn na webu města 23.10.2019.

Nekonečné lány polí rozbijí ostrovy zeleně

Jednolitý lán pole mezi Hustopečemi a Starovicemi by 
měly členit pásy stromů, keřů a luk.
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V  rámci letošních Burčákových slavností 
proběhl již 4. ročník Kabelkománie. Během 
měsíce září se u nás nastřádalo od nezištných 
dárců 355 kabelek. Po probírce před prode-
jem jsme museli vyřadit 35 kabelek, které byly 
nějakým způsobem poškozené a nemohly jít 
do prodeje. Zbylých 320 kabelek bylo v  sobo-
tu 5. 10. 2019 ve stánku na náměstí nabídnu-
to k odkupu za minimální cenu 50 Kč. Celkem 
bylo prodáno 83 kabelek. Mnoho návštěvníků 
přispělo vyšší částkou, někteří dokonce přispě-
li, aniž by si koupili kabelku. Díky Vám všem 

byla i přes velkou nepřízeň počasí vybráno 
7  603 Kč. Celý výtěžek sbírky putoval Nadaci 
pro transplantace kostní dřeně. 

Děkujeme všem, kteří darovali či si koupili 
kabelku a pomohli tak svým činem zachránit 
někomu život. Rovněž děkujeme všem, kdo se 
podíleli se na zdárném průběhu sbírky.  Výtě-
žek překonal loňský ročník a neodradilo Vás 
tak ani nepříznivé počasí. Děkujeme Vám!

Pavel Furch, 
Sociální odbor Městského úřadu Hustopeče
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V  centru města se začátkem října objevila 
neobvyklá instalace. Na Mrštíkově ulici vise-
la šňůra s  řadou párů domácí obuvi. Byl totiž 
papučový den.

 „Papučový den je zahajovacím dnem 
kampaně DOMA pro podporu mobilní hospi-
cové péče v České republice. Symbolem papučí 
má připomenout možnost dožít své poslední 
dny doma, v  domácím prostředí, mezi blízký-
mi lidmi. My jsme to pojali letos tak, že jsme 
pověsili šňůru s papučemi, kde jsou iniciály lidí, 
které jsme měli tu čest a možnost doprovodit 
až do konce jejich posledních dnů,“ osvětlila 
význam akce koordinátorka vzdělávání společ-
nosti Girasole Lenka Trojaková.

 Tato nezisková charitativní společnost 
poskytuje služby péče o seniory a osoby s posti-
žením a v Hustopečích již několik let provozu-
je mobilní hospic. „Když se rodina dostane do 

situace, kdy by měla pečovat o svého blízkého, 
který se dostane do fáze, kdy mu zdravotnictví 
nemůže nabídnout žádný postup na vyléčení, 
my mu nabízíme péči, která pomůže v posled-
ní fázi života zvládat příznaky, které nemoc 
přináší,“ přiblížila smysl hospice vrchní sest-
ra Domácího hospice svatého Rocha Květa 
Hošková.

Domácí hospic poskytuje paliativní péči, 
ulevuje od bolesti, dušnosti, pomáhá celé 
rodině při stresových situacích nebo různých 
složitých rozhodnutích. „Hlavně jim dáváme 
možnost, že mohou kdykoli zavolat sestřičku 
na telefon, 24 hodin denně 7 dní v týdnu, když si 
nejsou jistí a chtějí se třeba na něco zeptat, nebo 
když mají nějaký problém, dojde průlomová 
bolest, nebo nějaká akutní změna zdravotního 
stavu a nechtějí volat záchrannou službu, která 
by pacienta odvezla do nemocnice.

Oproti ošetřovatelké péči nebo osobním 
asistentkám má mobilní hospic výhodu 
v  multidiscilplinárním složení týmu. „Náš 
hospic sestává ze zdravotních sester, z psycho-
sociálního pracovníka, ze sociálního pracovní-
ka, z duchovního, z psychologa a od srpna roku 

Od čtvrtka 10. do neděle 13. října vyhlásila 
Česká rada dětí a mládeže již posedmé projekt 
72 hodin. Tři dny plné dobrovolnických aktivit, 
které mají pomoci přírodě, druhým lidem či 
nejbližšímu okolí, se ujaly i v Hustopečích.

Od samého počátku se do projektu zapoju-
jí studenti z Domova mládeže Střední odbor-
né školy a středního odborného učiliště. „My 
se k tomu přidáváme každý rok. Vždycky si 
připravíme nějakou údržbu okolí školy nebo 
úklid. Byli jsme i na dopravním hřišti, kde 
jsme vysazovali keře a jeden rok jsme dokon-
ce s paní starostkou vysazovali túje na našem 
dvoře," těší se z projektu vychovatelka domova 
mládeže Ludmila Malinková, která studenty 
vede.

 „Není to jenom o práci. Děcka z toho 
vždycky mají radost, protože dostanou trička, 
náramky a další drobnosti. Zároveň to utužuje 
kolektiv, víc se spřátelí, takže za sebe můžu říct, 
že je to skvělá akce a už teď víme, že další rok 
do toho půjdeme znovu," neskrývala nadšení 
Malinková. 

Opakovaně se do projektu zapojují i děti 
ze Základní školy Nádražní, které vystoupily 
v penzionu pro seniory. „Chodíme sem v rámci 
tohoto projektu každý rok, protože vedeme 
děti k charitativním aktivitám a pomáhání 
nás baví. Pokaždé si připravíme nějaké pásmo 
s písničkami a básničkami, děti napečou ve 
škole nějaké dobroty a pak je tady rozdávají. 
Je to vždycky příjemné dopoledne," popsala 
motivaci dětí učitelka Vladimíra Mačková.

Nepoměrně méně radostný byl však malý 
zájem ze strany obyvatel penzionu. Ačkoliv 
podobné vystoupení se tu od Vánoc konalo 
poprvé, děti vystupovaly před poloprázdným 
sálem, což jim hodně kazilo prvotní nadše-
ní. „Je to bohužel tak, že naši klienti se raději 
věnují svým vlastním aktivitám a je pro nás 
dost náročné je motivovat k účasti na těchto 
nebo jakýchkoliv jiných představeních, což nás 
moc mrzí. Snažíme se lákat k nám na penzion 
dobrovolníky, kteří by oživili rutinu běžného 
dne aspoň pro pár zájemců. Doufáme, že je  
malá účast neodradí," svěřila se vedoucí penzi-
onu Monika Trčková

Aby děti neztratily chuť pomáhat, pokusí se 
pro příští rok upravit náplň projektu tak, aby 
byly více vítané a užitečné. „Určitě si připra-
víme něco podobného, ale pokusíme se to 
udělat víc přírodně, zkusíme trochu zvelebit 
a poklidit okolí penzionu a uvidíme," těší se 
učitelka Mačková. 

-nov- 
Článek byl zveřejněn 13. 10. 2019 na webu města.

V rámci projektu vystoupily v penzionu pro seniory 
děti s pásmem s písniček a básniček.

Kolik dobrých skutků stihnete za 72 hodin?

Kdo pověsil papuče na šňůru v Mrštíkově ulici?
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Šňůra s řadou papučí byla součástí kampaně pro 
podporu mobilní hospicové péče v České republice.

Kabelkománie byla i přes nepříznivé počasí úspěšná!

�      

Na charitativním bazaru si zákazníci mohli vybírat 
z celkem 355 kabelek od nezištných dárců.
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

V hustopečské knihovně si vybere každý
Hustopečská knihovna není jen skladem 

tisíců knih. Je otevřeným kulturním centrem, 
kam lidé chodí na přednášky, semináře, kurzy 
i tvoření. Úterky bývají vyhrazeny besedám 
pro školy.

Zkušené knihovnice si scénáře besed 
připravují samy a zařazují do nich také zábav-
né tvůrčí aktivity nebo soutěže, jako například 
originální autorský AZ kvíz. „Snažíme se dnes 
dětem přiblížit tvorbu Roalda Dahla a nalákat 
je na přečtení některé z jeho knížek,“ uved-
la knihovnice Jitka Horáková. V úterý 1. října 
přišli na besedu čtvrťáci ze Základní školy 
Komenského. Poslechli si i krátké ukázky 
z knih, které vždy končily v tom nejnapínavěj-
ším okamžiku. Není divu, že mnozí se potom 
rozhodli přečíst si knížky celé. Dahlovy příbě-
hy děti znaly i z fi lmového zpracování, o jeho 
nejpopulárnější knize nemohlo být pochyb, 
Karlíka a továrnu na čokoládu si zamiloval 
snad každý!

Plán a témata literárních pořadů na další 
školní rok zveřejňují knihovnice už koncem 
června a velký zájem škol nestíhají uspokojit 
ani při několika besedách týdně. „Jezdí sem 
i z okolí, třeba z Uherčic, Šakvic, nebo dokonce 
z Vranovic. Některé zájemce musíme i odmítat 
a nastavili jsme omezení, každá třída může 
přijít jen jednou za pololetí,“ informovala 
Horáková. Nejvíce dětí přichází z prvního 
stupně základních škol, věnují se tu ale i jiným 
věkovým kategoriím. „Pořady děláme už od 

mateřských školek, děti jsou naučené sem 
chodit jak na besedy, tak i s paní učitelkou, 
třeba když jdou na vycházku, přijdou si půjčit 
knížku na předčítání před spaním,“prozradila 
knihovnice.

Knihovna nezapomíná ani na ty, kteří mají 
povinnou školní docházku dávno za sebou. Ve 
čtvrtek 3. října začal další semestr virtuální 
univerzity třetího věku. „Je to u nás již devá-
tý semestr, chodí sem přes 20 posluchačů. 
Tématem je tentokrát křesťanská ikonogra-
fi e a hagiografi e,“ popsala Horáková. Námět 
virtuálních přednášek si vybrali účastníci jarní-
ho semestru akademie. 

V rámci celostátního Týdne knihoven 
v té hustopečské připravili i řadu dalších 
akcí. V říjnu byly ve foyeru k vidění fotogra-
fi e studentů z domova mládeže SOU a SOŠ 
v Hustopečích s podzimní tematikou.

Nechyběla ani oblíbená amnestie upomí-
nek. „Ve čtvrtek 10. října máme přednášku 
doktora Jiřího Jilíka na téma Žítkovské čaro-
vání, s další přednáškou přijede o dva týdny 
později chiropraktik Vinci Laszlo,“ představila 
další plány knihovnice Jana Unverdorbenová. 

Kromě přednášek přišla knihovna v novém 
školním roce opět se širokou nabídkou jazyko-
vých kurzů. V říjnu se rozběhla angličtina pro 
děti, mírně pokročilé a pokročilé, i francouzšti-
na a španělština pro začátečníky. 

Druhý říjnový týden odstartovala v Centru 
celoživotního vzdělávání i řada dalších aktivit, 
začal oblíbený kurz trénování paměti, kroužek 
zábavného kreslení, a své pravidelné aktivity 
zahájilo Mateřské centrum Cipísek.  „Začíná-
me 10. října výtvarnou činností, kterou pove-
de zaměstnankyně Pavučiny Inka Florusová, 
další týden bude cvičení s Cipískem,“ pozvala 
Unverdorbenová.  Cvičení pro nejmenší děti 
s maminkami povede paní Michaela Vedrová. 
Jak je zvykem už řadu let, říkanky s pohybový-
mi aktivitami se budou každý týden pravidelně 
střídat s výtvarnými činnostmi. Aktuální rozpis 
je dostupný na webových stránkách knihovny.

V městské knihovně v Hustopečích najde 
zábavu i poučení každý, od nejmenších dětí 
až po seniory. Využijte pestré nabídky akcí 
a prožijte nevlídné podzimní a zimní dny 
aktivně v příjemném prostředí knihovny!

-kam-
Článek byl zveřejněn 2. 10. 2019 na webu města.

2019 máme vlastního lékaře, takže už funguje-
me jako kompletní tým,“ uvedla Hošková. Tým 
pracovníků hospice má své zázemí v  prosto-
rách polikliniky na Hybešově ulici. Své služby 
mohl nedávno rozšířit díky získání dotace.  

„Letos jsme měli to štěstí, že jsme jako jedna 
z osmi organizací získali podporu Ministerstva 
zdravotnictví,“ prozradila Lenka Trojaková. Na 
pokrytí nákladů se částečně podílí i klienti, 
platí si paušáně sto korun na den.

K  uhrazení služeb mobilního hospice lze 
využít příspěvek na péči o osobu blízkou, 
s  vyřízením žádosti nutné k  získání této soci-
ální dávky může pomoci sociální pracovnice 
hospice. 

V  rámci hospicové péče jsou klientům 
zapůjčovány i různé pomůcky. „Můžeme 
jim zapůjčit kyslíkový koncentrátor, lineární 
dávkovač na kontinuální podávání léků do 
žíly, antidekubitární matraci s  kompresorem, 

abychom předešli vzniku proleženin, a řadu 
dalších pomůcek usnadňujících péči o nemoc-
ného, například toaletní židli, židli do sprchy 
nebo polohovací postel,“ informovala vrchní 
sestra Květa Hošková.  

Bližší informace o službách hustopečského 
Domácího hospice svatého Rocha najdete na 
webových stránkách www. domacihospic.cz.

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 17. 10. 2019.

�      

V úterý 1. října přišli na besedu o spisovateli Roaldu 
Dahlovi čtvrťáci ze Základní školy Komenského.
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Na tuto otázku hledají odpověď odbor-
níci z  osmi evropských zemí v  rámci projektu 
Surface. Jedním z řešení může být založení tzv. 
re-use parku, který měly možnost navštívit 
i zástupkyně samospráv a vybraných institucí 
mikroregionu Hustopečsko v  maďarské Buda-
pešti.

Zastupitelka Hustopečí Blanka Marková, 
starostka Morkůvek Brigita Petrášová, před-
sedkyně představenstva společnosti Hantály, 

a.s., Marie Vlková a Zita Dvořáková, ředitelka 
Ekocentra Trkmanka, navštívily re-use park 
1. října 2019. 

Re-use park je místo, kam lidé odnášejí 
nepotřebné věci, které jsou ale vhodné pro 
další využití. Pracovníci re-use parku tyto staré 
věci očistí, případně opraví, a prodávají za 
drobný poplatek dalším zájemcům. Dochá-
zí tak k  omezení vzniku odpadu a snižování 
nákladů na jeho odstranění. Vydělané peníze 

jsou znovu investovány do svozu komunál-
ního odpadu či městské zeleně v  Budapešti. 

„Návštěva re-use parku neziskové společnos-
ti FKF přinesla řadu inspirace při nakládání 
s nepotřebnými věcmi i pro náš region,“ řekla 
Brigita Petrášová, která má na starosti propa-
gaci mikroregionu Hustopečsko. Celý koncept 
projektu Surface, který je podpořen z  progra-
mu Evropské unie Interreg Central Europe, je 
nastaven tak, aby bylo docíleno zvýšení pově-

Jak omezit vytváření odpadu
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domí spotřebitelů o opětovném použití výrob-
ků, což ve výsledku může přispět ke zlepšení 
životního prostředí.  

Blanka Marková,
zastupitelka města Hustopeče

Re-use park je místo, kam lidé odnášejí nepotřebné 
věci, které jsou ale vhodné pro další využití. Zástupci 
samospráv a vybraných institucí měli možnost 
navštívit ten budapešťský.

Řadu podnětů si návštěvníci odnesli i z pracovního 
workshopu.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z VI. schůze Zastupitelstva města 

Hustopeče konané dne 19.09.2019 
v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 5/VI/19: ZM schvaluje Libora Sadílka 
předsedou Kontrolního výboru.

Usnesení č. 6/VI/19: ZM bere na vědomí zápis 
z jednání Finančního výboru ZM ze dne 12. 9. 
2019 

Usnesení č. 7/VI/19: ZM bere na vědomí podle § 
46 odst. 2) informaci o odmítnutí návrhu pana 
…, nar. …, trvalý pobyt …, 693 01 Hustopeče, 
na změnu Územního plánu Hustopeče v ploše 
přírodní NP/K99. 

Usnesení č. 8/VI/19: ZM schvaluje podle § 6 odst. 
5 písm. a) a e) a § 44 písm. a) a § 55a zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, Zprávu 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. 9/VI/19: ZM schvaluje Komunitní plán 
sociálních služeb na území DSO Mikroregion 
Hustopečsko na období 2019-2021. Dokument 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/VI/19: ZM schvaluje 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. 11/VI/19: ZM neschvaluje vyhlášení 
záměru prodeje městských pozemků p.č. 2593, 
p.č. 2601/6, p.č. 2602/1, p.č. 2594, p.č. 2600/5, 
p.č. 2601/3, p.č. 2601/2, p.č. 2601/12, p.č. 
2601/7 vše zapsáno na listu vlastnictví č. 10001, 
v katastrálním území Hustopeče u Brna. Město 
se bude žádostí zabývat až po předložení studie. 

Usnesení č. 12/VI/19: ZM schvaluje vyhlášení 
záměru prodeje geometrickým plánem č. 
3794-16/2019 nově vytvořeného a vyčleněného 
pozemku p.č. 384/16 o výměře 21 m2 vzniklého 
z pozemku p.č. KN 384/1 v katastrálním území 
Hustopeče u Brna za cenu minimálně 300  Kč/

m2 s  tím, že kupující uhradí náklady spojené 
s převodem pozemku. 

Usnesení č. 13/VI/19: ZM neschvaluje vyhlášení 
záměru prodeje pozemků či jejich částí p.č. 
346/3, 376/26, 3349/1, 3350/4 zapsaných na 
LV č. 10001 v katastrálním území Hustopeče 
u Brna. 

Usnesení č. 14/VI/19: ZM schvaluje 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. 15/VI/19: ZM schvaluje smlouvu 
s …, nar. …, …, 693 01 Kurdějov, …, nar. 
…, …, 612 00 Brno a BUILDSTEEL s.r.o., 
Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, 
IČ:27694321 o bezúplatném převodu pozemku 
p.č.4544/167 na LV č. 12431 v k.ú. Hustopeče 
u Brna na město Hustopeče. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/VI/19: ZM schvaluje úplatný 
převod pozemků p.č. KN 335/6 a st. p.č. KN 
177/1 v katastrálním území Celné vedeném 
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, které jsou 
ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, 
IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - 
Žižkov, PSČ 130 00. 

Usnesení č. 17/VI/19: ZM schvaluje revokaci usnesení 
zastupitelstva města Hustopeče 10/III/19 

Usnesení č. 18/VI/19: ZM schvaluje 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. 19/VI/19: ZM schvaluje 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. 20/VI/19: ZM schvaluje kupní smlouvu 
s Mgr. …, …, 691 43 Hlohovec na prodej pozemku 
parc. č. 1875, vedený jako zahrada, zapsaný 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 
listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 
Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za cenu 
53.400 Kč plus náklady spojené s převodem 
pozemku. Text smlouvy je součástí zápisu. 

Usnesení č. 21/VI/19: ZM schvaluje 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 
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částku 6.000 Kč + náklady spojené s převodem 
pozemku. 

Usnesení č. 22/VI/19: ZM schvaluje kupní smlouvu 
s …, r. č.: …, …, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec, 
…, r. č: …, …, 693 01 Hustopeče, a …, r. č.: …, …, 
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. 23/VI/19: ZM schvaluje revokaci usnesení 
č. 20/V/19 ze dne 20.6.2019. 

Usnesení č. 24/VI/19: ZM schvaluje 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. Termín 
plnění smlouvy je do 31. 12. 2023.

Usnesení č. 25/VI/19: ZM schvaluje Dodatek č. 
4 k darovací smlouvě ze dne 22.12.2010 uzavřené 
s Jihomoravským krajem, kterým se prodlužuje 
lhůta pro zahájení výstavby pobytového 
zařízení - v minimálním rozsahu provedení 
zemních prací - hloubení základových rýh na 
pozemku p. č. 1074/5 v k.ú. Hustopeče u Brna do 
31.12.2020. 

Usnesení č. 26/VI/19: ZM schvaluje Žádost 
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 stalo město 
Hustopeče. Stavba s přilehlými pozemky 
se nachází na jeho území, tudíž je schopno 
o uvedený majetek průběžně pečovat.

Usnesení č. 27/VI/19: ZM schvaluje, že zastupitelé 
Zdeněk Rybář a Bc. Petr Semerád nejsou 
v  projednávaných bodech týkajících se dotací 
spolkům považováni za osoby podjaté a můžou 
hlasovat o všech dotacích.

Usnesení č. 28/VI/19: ZM schvaluje udělení 
následující dotace, včetně následného uzavření 
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený 
účel: 45) Házená Legata Hustopeče, z.s. na 
podporu činnosti ve výši 155.000 Kč.

Usnesení č. 29/VI/19: ZM schvaluje 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 10.000 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 

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 

49) FC Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace na 
osvětlení tréninkové plochy ve výši 228.880 Kč 

50) FC Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace na 
rekonstrukce automatické závlahy hlavní 
travnaté plochy ve výši 253.732 Kč 

Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 30/VI/19: ZM schvaluje 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. 31/VI/19: ZM schvaluje 5. rozpočtové 
opatření města Hustopeče v roce 2019, kdy 

příjmy rozpočtu jsou 309 154 tis. Kč 
výdaje rozpočtu jsou 382 363 tis. Kč 
fi nancování činí 73 209 tis. Kč 
Usnesení č. 32/VI/19: ZM schvaluje záměr vyřízení 

kontokorentního úvěru a ukládá RM na příští 
ZM předložit ke schválení Úvěrovou smlouvu. 

Usnesení č. 33/VI/19: ZM schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku města Hustopeče č. 7/2019 o stanovení 
koefi cientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. 

Usnesení č. 34/VI/19: ZM schvaluje předložené 
Zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu 
s platností od 1. 1. 2020. 

Současně bude poskytován uvolněným zastupitelům 
(stejně jako zaměstnancům) příspěvek na 
stravování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve výši max. 55% ceny jednoho jídla za 
jednu směnu s platností od 1. 10. 2019. 

Usnesení č. 35/VI/19: ZM bere na vědomí záměr 
města spolupracovat se společností Vodovody 
a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova 
1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 49455168, DIČ: 
CZ49455168 při rozšíření kapacity ČOV 
Hustopeče název projektu „Hustopeče – 
intenzifi kace a zvýšení kapacity ČOV“. Na tuto 

činnost ZM rezervuje v roce 2020 částku ve výši 
6.000.000 Kč. 

Usnesení č. 36/VI/19: ZM schvaluje podání 
žádosti o bezúplatný převod pozemků na 
ulici Bratislavská p.č. KN 108/7, 108/8, 
218/1, 218/2, 218/4 vše v katastrálním území 
Hustopeče u Brna od České republiky – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2.

Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 24.09.2019 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 2/22/19: RM schválila podání žádosti 

na zařazení školního autobusu do systému IDS 
prostřednictvím společnosti KORDIS. 

Usnesení č. 3/22/19: RM schvaluje smlouvu 
o zprostředkování prodeje domu Dukelské 
nám. 98, Hustopeče s Ing. Soňou Pavlincovou, 1. 
května 633/65, 692 01 Mikulov, IČ 66624886. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 4/22/19: RM ukládá Majetkoprávnímu 
odboru zpracovat cenovou nabídku projektu na 
vybudování parkovacích míst na ulici Nerudova 
za halou na stolní tenis. 

Usnesení č. 5/22/19: RM schválila revokaci usnesení 
RM 15/21/19, usnesení RM 16/21/19 a 17/21/19. 

Usnesení č. 6/22/19: RM neschvaluje žádost …, …, 
Hustopeče o vyhrazení parkovacího místa na 
ulici Nerudova. 

Usnesení č. 7/22/19: RM neschvaluje vyhrazení 
parkovacího místa pro osobu ZTP s označením 
O1 pro vozidlo … na ulici Nerudova u domu č. ... 
(Stávající místo pro ZTP).

Usnesení č. 8/22/19: RM doporučuje ZM 
neschválení záměru prodeje pozemku 
p.č.1370/11 vedeného jako ostatní plocha a dále 
části p.č.1370/1 vedeného jako ostatní plocha, 
vše na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna mimo 
zastavěnou plochu chodníku k sousednímu RD 
č.p. 411/25. 

Usnesení č. 9/22/19: 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. Osvobození 
od poplatku bude pro nově narozené děti do 
ukončení prvního roku života. 

Usnesení č. 10/22/19: RM schválila dohodu vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů mezi městem 
Hustopeče a UNIPORT INVESTMENT I. s.r.o., se 
sídlem Novomoravanská 321/41, 619 00 Brno, 
IČ: 04496418. 

Usnesení č. 11/22/19: RM schválila uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti a smlouva 
o právu provést stavbu mezi městem Hustopeče 
a UNIPORT INVESTMENT I s.r.o., se sídlem 
Novomoravanská 321/41, 619 00 Brno, IČ: 
04496418. 

Usnesení č. 12/22/19: RM schválila uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
o postoupení s UNIPORT INVESTMENT I. s.r.o., 
Novomoravanská 321/41, 619 00 Brno, IČ: 
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04496418 
Usnesení č. 13/22/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

uzavření darovací smlouvy na pozemek p.č. 
1047/23 v k.ú. Hustopeče u Brna od společnosti 
UNIPORT s.r.o., se sídlem Novomoravanská 
321/41, 619 00 Brno, IČ: 29247632. 

Usnesení č. 14/22/19: RM schválila uzavření nájemní 
smlouvy na prodej vánočních stromků v areálu 
parkoviště krytého bazénu od 25.11.2019 do 
23.12.2019 se společností JK TIMBER CZ, spol. 
s r.o., za částku 8.280 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 15/22/19: RM schválila členy hodnotící 
komise na veřejnou zakázku - Poskytování 
energetických služeb metodou EPC v budově 
a přilehlém areálu bazénu Hustopeče - …, …, …, 
…, ... Náhradníci: …, …, …, … 

Usnesení č. 16/22/19: RM vzala na vědomí dopis 
ředitele SPOZAM ze dne 20. 9. 2019. 

Usnesení (úkol) č. 17/22/19: RM ukládá vedení města 
jednat s  ředitelem SPOZAMu o předložení 
návrhů k  řešení úkolů vyplývajících z  dopisu 
ředitele ze dne 20.9.2019. 

Usnesení č. 18/22/19: RM schválila uzavření nájemní 
smlouvy na pozemky p.č. 3350/4, p.č. 376/26, 
p.č. 3349/1 a p.č. 346/4 v k.ú. Hustopeče s …, 
Brněnská …, 664 62 Modřice na dobu neurčitou 
za částku 5.540 Kč ročně. 

Usnesení č. 19/22/19: RM schválila vyhlášení záměru 
pronájmu pozemku p.č.297/15 vedeného jako 
ostatní plocha na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče 
u Brna. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/22/19: RM neschvaluje žádost 
společnosti Davcom s.r.o. Brno s výstavbou 
parkovacích míst před domem na ulici 
Herbenova č.p. 462 na pozemku města parc.č. 
285/1, k.ú. Hustopeče. Rada města požaduje 
doložit projektovou dokumentaci a stavební 
povolení na úpravy domu s následnou změnou 
užívání. 

Usnesení č. 21/22/19: RM neschvaluje projektovou 
dokumentací investora E.ON Distribuce a.s., 
projekční kancelář Puttner s.r.o., Šumavská 
461/15, Brno na stavbu "Hustopeče, Javorová, 
k.NN Kurcová", z důvodu zatížení pozemků 
města pouze jednou přípojkou pro RD. 
Požadujeme změnu projektu na přípojku 
vzduchem. 

Usnesení č. 22/22/19: RM neschvaluje předloženou 
projektovou dokumentaci na stavbu parkoviště 
pro bytový dům na ulici Vinařská. Požadujeme 
nahradit vsakovací dlažbu použitou na napojení 
parkoviště na komunikaci asfaltem a vsakovací 
dlažbu použít na stavbu parkovacích míst. 

Usnesení č. 23/22/19: RM schválila projektovou 
dokumentaci společnosti itself s.r.o., Brno 
na stavbu "Přípojka Hustopeče – Penzion 
Meredovi". Požadujeme uložit celou trasu do 
chráničky v hloubce min. 700 mm včetně vedení 
v zeleném pásu. 

Usnesení č. 24/22/19: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností itself s.r.o., Pálavské 
nám. 4343/11, Brno na stavbu " Přípojka Penzion 
Meredovi, Hustopeče", která bude realizována 
na pozemku města parc.č. 2115, k.ú. Hustopeče, 
za jednorázovou úplatu 5.000 Kč.

Usnesení č. 25/22/19: RM schválila žádost o souhlas 
s demolicí objektu RD na ulici Kollárova č.p. 
272/10 na pozemku parc.č. 615/1 k.ú. Hustopeče 
u Brna. 

Usnesení č. 26/22/19: RM schválila projektovou 
dokumentaci na stavbu nabíjecí stanice 
pro elektromobily na čerpací stanici Shell 
Hustopeče investora E.ON Česká republika 
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
a pověřuje starostku podpisem situačního 
výkresu. 

Usnesení č. 27/22/19: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora E.ON Distribuce 
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
na stavbu "Hustopeče, Kollárova, rozš. NN, 
rezidence" a pověřuje starostku podpisem 
situačního výkresu. 

Usnesení č. 28/22/19: RM ukládá svolat schůzku 
s  investorem JOE stav k  dořešení dopravní 
a technické infrastruktury 12 RD v  lokalitě za 
Pionýrskou.

Usnesení č. 29/22/19: RM odkládá schválení 
souhlasu s dělením pozemku par.č. 4542/319, 
k.ú. Hustopeče u Brna. RM požaduje předložení 
původní smlouvy o výstavbě.

Usnesení č. 30/22/19: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora Pálava SBD, Dukelské 
nám. 36/10, Hustopeče, IČ: 00048704 na akci 
"Výměna balkonů bytových domů Na Sídlišti 
1, 2, 3, 4, 10, 11" a pověřuje starostku podpisem 
situačního výkresu. 

Usnesení č. 31/22/19: RM schválila pořádání 
propagační akce v rámci týdne na podporu 
hospicové péče a Papučového dne v rámci 
kampaně DOMA společností Girasole, sdružení 
pro pomoc a rozvoj, z.s., Mrštíkova 122/1, 
Hustopeče. Propagace akce bude umístěna na 
ul. Mrštíkově přes městské pozemky p.č. 626/1, 
284/5 a 474/1 v k.ú. Hustopeče u Brna u domu č. 
p. 122 po dobu 2. - 13. 10. 2019. 

Usnesení č. 32/22/19: RM bere na vědomí konání akce 
Hustopečský masopust dne 1.2.2020 a schvaluje 
žádost pořadatelů o podporu pro konání akce 
v rozsahu uzavřené smlouvy.

Usnesení č. 33/22/19: RM schválila smlouvu 
s Vodovody a kanalizacemi Břeclav a.s., 
Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 
49455168 o spolupráci při zajištění projektové 
dokumentace na stavbu „Hustopeče-
intenzifi kace a zvýšení kapacity ČOV" s limitem 
plnění ze strany města v hodnotě 6.000.000 Kč. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/22/19: RM schválila smlouvu 
s Vodovody a kanalizacemi Jablonné nad Orlicí, 
a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 
48173398 o dodávce vody do objektu turistické 
ubytovny Celné č. p. 99. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 35/22/19: RM schválila dodatek č. 
1 ke smlouvě ze dne 4. 4. 2012 o dodávce 
vody a odvádění odpadních vod se společností 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 
48173398. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 36/22/19: RM schválila vyhlášení 
Záměru pronájmu souboru nemovitých 

věcí: pozemku p.č.110, vedeného jako 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je objekt občanské vybavenosti Celné č.p.99, 
pozemků p.č.335/1 vedeného jako zahrada, 
p.č.335/2 vedeného jako trvalý travní 
porost, p.č.335/3 vedeného jako trvalý travní 
porost, p.č.335/5 vedeného jako zahrada, 
335/7 vedeného jako trvalý travní porost, 
p.č.st. 169, vedeného jako zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je stavba ubytovacího 
zařízení (chatka), p.č.st. 170, vedeného jako 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba ubytovacího zařízení (chatka), p.č.st. 
178, vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení 
(chatka), vše zapsáno na LV č. 462 a dále 
7 ks objektů – chatek, nezapsaných v katastru 
nemovitostí umístěných na částech pozemků 
p.č.335/6 (LV č.10002) a p.č.335/5 (LV č.462) 
dle přiloženého návrhu geometrického plánu 
č.189-101/2017, vše v k.ú. Celné, obec Těchonín, 
zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Text 
záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 37/22/19: RM bere na vědomí výpověď 
Aleše Skoumala, Nerudova 65, Hustopeče, 
IČ 64457974 k nájemní smlouvě na prostory 
kantýny v budově ZŠ Nádražní 4, Hustopeče. 

Usnesení č. 38/22/19: RM doporučuje ZM ke 
schválení Kupní smlouvu s panem Ing. …, 
Kupkova …, 690 02 Břeclav na koupi pozemku 
982/32 vedený jako orná půda o výměře 
275 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 39/22/19: RM pověřuje vedení města 
a majetkoprávní odbor MěÚ Hustopeče 
oslovit vlastníky nemovitosti ve věci 
výkupu části pozemku 982/91 o výměře cca 
20 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna 
z důvodu zarovnání a možného budoucího 
zarovnání vlastnictví. 

Usnesení č. 40/22/19: RM schválila projektovou 
dokumentaci přípojek pro stavbu "Novostavba 
vinného sklepu par. č. 1262/11" na ulici Vinařská 
investora Ing. …

Usnesení č. 41/22/19: RM schválila uzavření 
Smlouvy o souhlasu se stavbou pozemku města 
na stavbu přípojek pro objekt "Novostavba 
vinného sklepu par. č. 1262/11" s investorem Ing. 
…, Beethovenova …, Brno. 

Usnesení č. 42/22/19: RM schválila smlouvu 
o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, 
a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČ: 
26296195 na podporu reklamy obou smluvních 
stran v rámci projektu „Jižní Morava – 
Království Komety“. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 43/22/19: RM schválila kupní 
smlouvu s Bc. …, nar. …, …, 691 67 Šakvice, na 
prodej ojetého vozidla Lada Niva, r. výroby 
2005 z majetku města Hustopeče za cenu 
7.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 44/22/19: RM schválila výzvu k podání 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby mimo režim zákona o zadávání 
veřejných zakázek na "Zpracování pasportů 
města Hustopeče" k projektu s názvem 
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HUSTOPEČE SE BAVÍ

V  polovině října vyšla v češtině kniha 
hustopečské rodačky a významné rakous-
ké básnířky a spisovatelky Ilse Tielscho-
vé nazvaná Poslední rok (Das letzte Jahr).
Toto autorčino prozaické dílo vyšlo popr-
vé v  roce 2006, bylo velmi kladně přija-
to kritikou i čtenáři a v  roce 2017 se 

dočkalo druhého vydání. Letos autorka osla-
vila své 90. narozeniny a při této příleži-
tosti vznikl český překlad a nyní i vydání, 
kterého se ujalo nakladatelství Books&Pipes. 
I když autorka v  díle zdejší obce přejmeno-
vala a název Hustopeče nahrazuje opisem 
(„moravské městečko“), rodné město zachyti-

la téměř hmatatelně a i atmosféra roku 1938, 
tak osudového  pro česko-německé vztahy, je 
zachycena velmi autenticky.

Vydání knihy fi nančně podpořilo i Město 
Hustopeče. 

Soňa Nezhodová,
vedoucí Městského muzea a galerie

Poslední rok – román o Hustopečích v roce 1938

1938Poslední rok
I lse Tielschová  

Příběh pohnuté 
historie naší země 
nahlížený dětskýma 
očima by si měl 
přečíst každý, aby 
byl napříště schopen 
zabránit chybám, 
které společnost 
směrují k nezvratné 
katastrofě.

Kateřina Tučková 
autorka knihy 
Vyhnání Gerty 
Schnirch

Román úspešné rakouské autorky, 
inspirovaný detstvím v rodných Hustopecích 

Vyšlo 18. října 2019
160 stran • pevná vazba • doporučená cena: 275 Kč
Kniha je k zakoupení v TIC na Kině 

www.bpublish.cz

"Strategické řízení a pasportizace města 
Hustopeče", reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_
080/0010098. 

Usnesení č. 45/22/19: RM schválila složení komise pro 
otvírání nabídek a pro posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku "Zpracování 
pasportů města Hustopeče" k projektu s názvem 
"Strategické řízení a pasportizace města 
Hustopeče", reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_
080/0010098 

Členové: …, …, …
Náhradníci: …, …, … 
Usnesení č. 46/22/19: RM schválila podání žádosti 

o Individuální dotaci z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na projekt „Jízdní kola na DDH Lipovka 
Hustopeče“ a zajištění spoluúčasti města na této 
akci ve výši 20 % (cca 12 tis. Kč). 

Usnesení č. 47/22/19: RM schválila přidělení objektu 
Dukelské nám. 98, Hustopeče do správy 
organizační složky Správa a údržba budov 
města Hustopeče a ukládá vedení organizační 
složky převzetí objektu do 5 dnů od provedení 
vkladu vlastnického práva na katastrálním 
úřadě. 

Usnesení č. 48/22/19: RM schválila smlouvu s Pavlem 
Vintrlíkem, Za školou 541, Velké Němčice 69163, 
IČ: 75012006 o zajištění hudební produkce pro 
dobu Burčákových slavností za cenu 5.500 Kč. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 49/22/19: RM schválila nájemní 
smlouvu s RENTAL PRO s.r.o., Pražákova 
510/51, 619 00 Brno, IČ: 25598503 na pronájem 

technického vybavení pro hudební produkci 
a vystoupení na Burčákové slavnosti za cenu 
154.885 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 
výpisu. 

Usnesení č. 50/22/19: RM schválila vyhlášení 
záměru uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
nebytových prostor v části objektu občanské 
vybavenosti - budova č. p. 42 na pozemku 
parc. č. 48 - zast. plocha a nádvoří o výměře 
665 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví 
města Hustopeče - víceúčelového kulturního 
centra na adrese Dukelské nám. 42/15, 
693 01 Hustopeče a to přednáškového sálu v 1. 
patře budovy, a to každou středu v měsíci dvě 
hodiny od 8:00 do 10:00 hod, počínaje od 23. 10. 
2019, na dobu neurčitou, za snížené nájemné ve 
výši 90 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu. 

Text záměru je přílohou zápisu. 
Usnesení č. 51/22/19: RM schválila smlouvu 

o krátkodobém nájmu nebytových prostor – 
konferenčního sálu v 1. patře objektu občanské 
vybavenosti – budovy č. p. 42 - víceúčelového 
kulturního centra na adrese Dukelské nám. 
42/15, 693 01 Hustopeče se Svazem tělesně 
postižených v ČR z.s.-místní organizací 
Hustopeče na dobu 2x2 hodiny každou středu 
od 9.-16.10.201 za snížené celkové nájemné 
360 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 52/22/19: RM schválila výpověď 
smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 27. 
11. 2017, uzavřené se společností ZEMOS 
a.s., IČ 63470381, se sídlem Velké Němčice, 

Jízdárenská 493, PSČ 691 63. Výpověď bude 
podána do 30. 9. 2019 po marném uplynutí 
lhůty k uzavření dodatku smlouvy na snížení 
plochy pro environmentální projekty. 

Usnesení č. 53/22/19: RM schválila výpověď smlouvy 
o zemědělském pachtu č. 117/2015 se společnosti 
ZEMOS a.s., IČ 63470381, se sídlem Velké 
Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63. Výpověď 
bude podána do 30. 09. 2019 po marném 
uplynutí lhůty k uzavření dodatku smlouvy na 
snížení plochy pro environmentální projekty. 

Usnesení č. 54/22/19: RM schválila uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání přestupků 
s obcí Bořetice, IČ 00283037, se sídlem Bořetice 
č. p. 39, PSČ 691 08. Text smlouvy je přílohou 
tohoto zápisu. 

Usnesení č. 55/22/19: RM vzala na vědomí petici 
ulice Alšova k dopravní situaci.

Usnesení č. 56/22/19: RM schválila konání 
šetření na místě v ul. Alšova v souvislosti 
s žádostí občanů o změnu dopravního řešení 
a oslovení odboru dopravy o odborné stanovisko 
k projednávanému požadavku. 

Usnesení č. 57/22/19: RM bere na vědomí materiál 
předložený správním odborem MěÚ Hustopeče 
k problematice vytyčení nových ulic v lokalitě 
„Křížový vrch“ podle schválené územní studie 
S2 a doporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení: 

Pokračování na str.: 35
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Hustopeče se veselí i na podzim. Poslední 
zářijovou neděli proběhly ve společenském 
domě Dětské hody, kde se ukázalo, že se na 
dechovku nemusí bavit jen dospělí. Program 
hodovního dne zahájila mše svatá v kostele sv. 
Václava. Odtud pak o půl třetí vycházel průvod 
čítající téměř dvacet dětí.

Dětské chase po celý den vyhrávala decho-
vá hudba Palavanka a k zábavě místních dětí 
se přidala i přespolní chasa z Velkých Pavlovic, 
která se postarala o doposud nejsilnější ročník 
v návštěvnosti Dětských hodů.

„Celou organizaci má pod palcem dětský 
folklorní soubor Krajcárek a dopomáhá nám 

také Hustopečská chasa,“ objasnila vedoucí 
souboru Sabina Novotná. Ruku k dílu přiložili 
také rodiče, díky nimž měly děti nejen perfekt-
ně oblečené kroje.

Dětské hody se v Hustopečích konaly 
už popáté. „Dětské hody vznikly, když byly 
klasické hody přesunuty na měsíc srpen. Svatý 
Václav zůstal takový osamocený, proto jsme 
ho podpořili a tradici václavských hodů ucho-
vali v podobě dětských hodů,“ osvětlila pozadí 
vzniku akce organizátorka Novotná.

Folklorní soubor Krajcárek se k tanci 
a zpěvu tradičních písní našeho kraje snaží 
přivést ty nejmenší. To však není vždy úplně 
snadné. „Máme velké věkové rozmezí, zhruba 
od tří do dvanácti let, takže starší pomáhají 
těm mladším, “ prozradila vedoucí.

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 30. 9. 2019.

V městské galerii byla v netradiční čas, ve 
čtvrtek 3. října odpoledne, zahájena výstava 
výtvarné skupiny  Rozumění  z Otrokovic. Její 
název odkazuje ke spojení rozumu a umění. 

Jednalo se o reciproční výstavu, na přelo-
mu roku se tucet členů hustopečské výtvar-
né skupiny Alfons představilo v městské 
galerii v Otrokovicích. „Spolek Rozumění 
sdružuje na 22 členů, jsou to profesionálové 
i amatéři různého zaměření, keramici, grafi ci, 
malíři, řezbáři, dokonce i kovář je tam,“ vysvět-
lil jeden z členů spolku, Emil Sláma.

V expozici tak byly kromě keramických 
i dřevěných reliéfů a plastik k vidění akvarely, 
knižní ilustrace, počítačové grafi ky nebo třeba 
kaligrafi cké kompozice. Vystavená díla nebyla 

různorodá jen formou ale i tématem, umělci 
čerpali náměty v přírodě i bibli. „Já jsem přive-
zl tři obrazy minimalistického zaměření, už 

jsem se oprostil od prstíčků, nosánků, očiček 
a snažil jsem se udělat podstatu,“ popsal 
Sláma. Specifi cký způsob barevné a tvarové 
stylizace použil každý z vystavujících. Ženské 
fi gury tu byly ztvárněny v rozličných mediích. 

Moderní technologii 3D tisku využil David 
Medek k vytvoření díla s názvem Krajka. 
Tisk, tentokrát ve své tradiční variantě, byl 
základním tématem dalšího Medkova výtvo-
ru. „Nejde jenom o mechaniku tištění, ale 
spíš o fi lozofi i. Každý tady na světě zanechává 
nějaký otisk, stopu. Snažíme se, aby ta stopa 
byla dobrá, aby na nás všichni rádi vzpomínali,“ 
interpretoval své dílo Medek.

-kam-
Článek vyšel na webu města 7. 10. 2019.

Ženské fi gury byly na výstavě ztvárněné v rozličných 
médiích.

Když se spojí rozum a umění
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Hospodský kvíz je vědomostní týmová hra 
oblíbená po celém světě. Vznikla v 70. letech 
v Anglii a jedná se o variantu populárních 
soutěží, známých z televizních obrazovek. Lidé 
se tímto způsobem baví každý týden v desít-
kách podniků po celé republice, v Hustopečích 
se 30. září soutěžilo podruhé.

Celý večerem provází moderátor, účastní-
kům postupně v šesti kolech promítne celkem 
56 otázek z různých oblastí, každý tým zapi-
suje odpovědi na lístek. „ Hospodský kvíz je 
večerní zábava pro všechny, kteří se rádi poba-
ví, přijdou si zasoutěžit. Pokládáme otázky 
týmům, ty nám dávají své odpovědi, my je 
poté opravíme, zapíšeme do systému v  počí-
tači, a ten vyhodnotí celé pořadí,“ vysvětlila 
moderátorka soutěže Veronika Kralovičová.

Vítězný tým získá odměnu, kterou věnuje 
pořádající restaurační zařízení. Pro některé 
soutěžící byla hlavní motivací výhra, jiné nalá-

kalo to, že se mohou pobavit s přáteli a ještě se 
něco dozvědět.

Poprvé se v hustopečské kinokavárně do 
hospodského kvízu zapojilo pět týmů po pěti 
členech, podruhé mezi sebou soutěžily čtyři 
stoly: tým Beze jména, Limitless, Šedí vlci 
a dvojčlenné družstvo s názvem Nevím. Otáz-
ky jsou vždy sestaveny tak, aby prostupovaly 
napříč celým lidským věděním, od zeměpisu 
přes historii, hudbu, až po aktuality součas-
ného společenského dění. Výhodou určitě je, 
pokud přihlášenou skupinu tvoří specialisté 
na různé obory.

Láhev destilátu si tentokrát odnesl tým 
Beze jména, dalšího klání se můžete účastnit 
i vy. Hospodský kvíz v hustopečské kinokavár-
ně začíná každé druhé pondělí po šesté hodi-
ně večer. Pořádají tu ale i další kulturní akce. 

„Snažíme se trošku oživit dění v Hustopečích, 
minulý týden jsme tu měli módní přehlídku. 

Večer na téma módy doplnilo potom promí-
tání fi lmu o známé návrhářce Vivien West-
woodové,“ uvedla provozovatelka kinokavárny 
Alena Wetterová.

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 1. 10. 2019.

Oblíbený hospodský kvíz dorazil i do Hustopečí

Odpolední program hodů zahájil tanec na náměstí a průvod krojovaných do společenského domu.
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Na hospodský kvíz můžete do hustopečské 
kinokavárny přijít každé druhé pondělí po šesté 
hodině večer.
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Děti hodovaly a překonaly i dospělé
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První den Burčákových slavností patřil 
tradičně domácím. Pásmo vystoupení zaháji-
ly ve čtvrtek 3. října ve čtyři hodiny odpoledne 
předškoláci ze školky U Rybiček. Desítky rodi-
čů a dalších diváků musely těsně po začátku 
vytáhnout deštníky.

„Chtěli jsme se trošku vrátit do horkých 
letních dnů. Doufám, že melodiemi z fi lmu 
Pomáda roztančíme náměstí,“ přála si učitelka 
MŠ U Rybiček Alena Kovaříková. Děti ze třídy 
Sluníček tancovaly s takovým nasazením, že 
déšť po chvíli ustoupil slunečním paprskům.

Po nich se předvedly čtyři absolventky 
hustopečské ZUŠ. „Dnes jsme sem přišly 
s vystoupením Proměny a Stín, děvčata s ním 
byla na krajské soutěži oceněna za kultivovaný 
taneční projev,“ pochlubila se učitelka taneční-
ho oboru Aneta Pavliňáková.

Řadu ocenění letos získali i tanečníci ze 
skupiny Move around, kteří trénují v novém 

sále Pavučiny. „Zúčastnili jsme se několika 
soutěží, junioři postoupili až na mistrovství 
České republiky na Beat Street, což je vlast-
ně největší streetová soutěž v ČR,“ prozradila 
vedoucí skupiny Šárka Horáková. Dvacítka 
dětí z Move around zatančila formaci By your 
side, se kterou nedávno vyhráli Festival taneč-
ního mládí v Brně. Na choreografi i se podílely 
také moderátorky odpoledne Majda Kopová 
a Verča Vodáková.

Potom už jejich kolega Miroslav Strouhal 
pozval na pódium dámy z Tančírny Na stará 
kolena. Ty se už pět let schází v sále společen-
ského domu. „Děvčata dnes zatančí klasické 
tance country, to znamená čtverylku, potom si 
dají jeden waltz a rozbalovací tanec. V druhé 
sérii budeme tančit line tance,“ přiblížila další 
čísla programu vedoucí tanečního kroužku 
Helena Průdková.

Výraznou hustopečskou taneční skupinou 
je Danceverzity. Vystupují po celém světě, 
o prázdninách zatančili v Číně a v září se stih-
li představit v Portugalsku i Anglii. „Malou 
formaci jsem skládala já a Eliška Vrbová. Je to 
contemporary, moderní tanec, a je to laděné 
do artu, má to svoje téma. Název The Compo-
ser, což je anglicky hudební skladatel, prozra-
zuje, že se to celé točí kolem toho, jak skladatel 
tvoří notu po notě, až vznikne písnička,“ popsa-
la vedoucí skupiny Barbora Komoňová. Starší 
junioři předvedli skladbu, se kterou na Mist-
rovství republiky získali 4. místo. Autorem 
choreografi e je Michal Furch, ten vystoupil se 
sólovým tancem The light upon us.

V závěru úvodní-
ho programu Burčá-
kových slavností 
vystoupila i školní 
kapela gymnázia 
pod vedením paní 
učitelky Margity Křížo-
vé. V kapele hrají studen-
ti od primy až po poslední 
ročníky, na kytary, saxofony, trubku, klarinet, 
klavír, bicí i housle. Publiku na náměstí před-
vedli žánrově pestrý program. Po vícehlasé 
studentské hymně Gaudeamus igitur zazněl 
třeba slavný song We don‘t need no education. 

„Uslyšíte píseň Shallow, kterou zpívá Lady Gaga 
a Bradley Cooper, ze slavného fi lmu Zrodila se 
hvězda, potom další sólové písničky včetně Hit 
the road, Jack,“ prozradil jeden z hudebníků, 
Matyáš Kyncl. Očekávanou premiérou bylo 
vystoupení absolventů a kantorů gymná-
zia. Známý muzikálový zpěvák Ondřej 
Bábor zazpíval s Hanou Pregrtovou oskarový 
duet  Falling slowly, bývalí i současní učitelé 
včetně starostky Hany Potměšilové se chopili 
rok starého singlu Za sto let. Nakonec se všich-
ni účinkující včetně sboru studentů spojili při 
velkolepém Jenkinsově Adiemus.

Po nezbytné technické pauze se náměstí 
až pozdě do večera bavilo s oblíbenou téměř 
domácí bigbítovou kapelou Větry z jihu. 

-kam-
Článek byl zveřejněn 3. 10. na webu města.

Hustopeče se baví za každého počasí!

Děti bojovaly s draky i bramborami

Desítky diváků neodradil ani déšť.
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Hledáte vhodný dárek k  Vánocům, výročí, 
svatbě nebo jen tak pro potěšení?  Jste fi r-
ma a chcete odměnit Vaše zaměstnance? 
Darujte   univerzální dárkovou kartu do 
hustopečského Kina! Můžete ji jednorá-
zově nabít částkou 150, 250, 300, 500 nebo 
1000 Kč.    Kredit lze uplatnit na veškeré 
akce pořádané odborem Marketing a kul-
tura města Hustopeče, tedy fi lmová před-
stavení v Kině,   koncerty, divadla, besedy 
a další kulturní akce města.
Kartu si můžete zakoupit v Turistickém infor-
mačním centru, její platnost  je 365 dní od data 
nákupu.

Dárkové
poukázky
do kina

Poslední slunečná a teplá podzimní nedě-
le vybízela k tomu vydat se na čerstvý vzduch. 
To hrálo do karet hned dvěma akcím pořáda-
ným pro děti. V areálu nové Pavučiny probí-
hala tradiční Bramboriáda, u kostela svatého 
Václava a Anežky České se zase scházely děti 
s rodiči, které se chtěly zúčastnit farní Drakiá-
dy u mandloňových sadů.

Na Bramboriádě se  děti náramně bavily 
a ani rodiče se nenechali zahanbit. Především 
bramborová dráha vybízela k tomu, aby si 
i dospěláci poměřili svou běžeckou a koordi-
nační zdatnost. Atraktivní byla také výroba 
postaviček z brambor a všem dobře známá 
nestárnoucí klasika - razítkování bramborami.

„Máme tady například kopání brambor 
motykou, bramborovou dráhu, tiskání bram-
borem, míchání koření na brambory, anebo 
tvoření postaviček a zvířátek z brambor," 
vyjmenovala jednotlivá stanoviště pedagožka 
volného času Iveta Vodáková.

Drakiádu si pamatuje většina rodičů  už 
z dob svého mládí. Ta ofi ciální, farní, na 
prostranství vedle mandloňových sadů, 
proběhla poprvé asi před čtyřmi lety, letošní 

ročník se však zatím zřejmě vyvedl nejvíce.
Děti si však k rozhledně nepřišly jen pouš-

tět dráčky, mohly si také zasoutěžit. Do hry 
byla vsazena velká výhra. Bojovalo se o bonbó-
ny. „Kromě pouštění draků máme nachystané 
i nějaké soutěže s odměnami, jedna z nich 
bude o to, komu nejdřív vzlétne drak vzhůru, 
potom budeme vypouštět padáčky s bonbó-
ny, které budou děti chytat," prozradil Petr 
Najman, jeden z organizátorů akce.

-slam-
Článek byl publikován na webu města 22.10.2019.

Na Bramboriádě se vyráběly postavičky z přírodnin.
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Druhý den Burčákových slavností odstarto-
vali v 17 hodin na Dukelském náměstí Kome-
dianti na káře se svým krátkým divadelním 
představením. Poté přišla na scénu horenská 
rada, která nabádala všechny návštěvníky 
k důkladné konzumaci burčáku a v 18 hodin se 
vydala slavnostně otevřít mázhausy.

Snad každý vinař si svůj burčák pochvalo-
val, žádný si však netroufl tvrdit, zda je dobrý 
natolik, aby vyhrál letošní soutěž o nejlepší 
mázhaus. Návštěvníkům nabízeli burčá-
ky všemožných odrůd a různých sladkos-
tí. „Máme letos Müller Thurgau, minulý rok 
na to bylo pozdě, letos se nám to podařilo 
udržet, jako vždy máme i nějaké růžové, letos 
je to Frankovka, oboje mělo dvaadvacet stup-
ňů cukernatosti, takže je to nedoslazova-
né,“ popsal své soutěžní dílo mázhausník Jiří 
Fridrich.

Už počtvrté v řadě  titul nejlepšího mázhau-
su obhájil Miroslav Trčka ze Starovic, jehož 
burčák je vyroben ze speciální odrůdy. „Oděský 

muškát, to je odrůda, která je dovezená z Ukra-
jiny, to tady nikdo v republice asi nemá,“ odtaj-
nil čtyřnásobný vítěz Trčka.

Mezitím, co horenská rada obcházela 
a kontrolovala všech patnáct mázhauzů, to na 
pódiu rozjela kapela Ritmo factory se svými 
bubny a představila brazilskou muziku. Po 
nich následovala Ohňová show v podání S. P. G. 
Old Guard.

Zlatým hřebem večera bylo vystoupení 
Terezy Maškové, loňské vítězky televizní show 
Superstar. Ta už vydala dvě své písničky, jednu 
v angličtině, tu druhou v jazyce českém. Do 
budoucna chce dávat přednost rozhodně 
češtině. „Zjistila jsem, že čeština je fakt krásná. 
Myslím si, že je to bližší mně a bude to bližší 
i posluchači. A já si hrozně moc přeju, aby 
mí fanoušci znali texty písní, aby jim rozu-
měli a mohli si je se mnou zpívat,“ prozradila 
zpěvačka Mašková.

Tato krásná, temperamentní a energická 
mladá zpěvačka jistě okouzlila na Burčákových 
slavnostech nejednoho muže. Ty však musíme 
zklamat, neboť není k mání. „Já momentálně 
mám přítele a jsem velice šťastná a spokoje-
ná, a doufám, že i on!“ prozradila zpěvačka 
s nadšením.

-slam-
Článek byl zveřejněn 8. 10. 2019 na webu města.

Mázhausy a Mašková ovládly burčákový pátek

Horenská rada se zastavila i u pomníku kvasinky 
vinné.
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V sobotu 5. října ráno se hlavní hustopeč-

ské náměstí proměnilo ve středověké tržiště. 
Atmosféru dotvářela historická hudba Weyto-
ra, spolu s ní si diváci zatančili originální tanec 
imitující šlapání hroznů ve velké kádi. Na 
nádvoří domu U Synků se ozýval další zvuk 
z minulých staletí, vyhrával tu flašinet.

Mezitím se náměstím rozřinčely meče, 
kopí a další chladné zbraně, začal tu  rytířský 
turnaj o kouzelný amulet nesmrtelnosti. Rytí-
ři ze sdružení Taranis bojovali čestně a velko-
ryse, a proto brnění žádného z nich nebylo 
skropeno krví, ale pouze kapkami deště.

Červený i bílý burčák různých odrůd 
a v různých stadiích zralosti se popíjel 
v patnácti mázhausech. Na pět set návštěvní-
ků je stihlo obejít všechny a vybralo si cenu za 
sesbírání potřebných razítek. Největší zájem 
byl o trička a termohrnky.

Ve všech mázhausech se letos poprvé nalí-
valo do ekologických  kelímků s originální 
grafi kou. Vratné kelímky se lidem líbily a tisí-
ce si je ponechaly jako originální suvenýr.

V jedenáct hodin dopoledne začalo na hlav-
ním podiu tradiční zasedání  Burčákové unie. 

Zástupci členských měst zaplnili přední lavice 
v hledišti a zaléváni vytrvalým deštěm jedno-
myslně odhlasovali přijetí nových členů. Unie 
se tak rozšířila o  město Holešov  nebo  Milev-
sko, známé masopustním průvodem maškar. 

„Jedná se o velký průvod, který většinou čítá 
na tisíc masek, v pátek v podvečer je takzvaný 
Bakchův průvod, maškary přebírají vládu nad 
městem, je to podobné jako tady u vás, hlavní, 
tříhodinový průvod vychází v sobotu odpole-
dne,“ prozradil místostarosta Milevska Michal 
Horek.

Do Burčákové unie vstoupil i  Klub otužil-
ců z Pardubic, kteří hlásání slávy Unie pojali 
velmi prakticky, z místních surovin vyrábí 
vlastní burčák, kterým pak šíří slávu a dobré 
jméno hustopečského burčáku v Čechách. 
Odpovědně bere svůj úkol také nová burčáko-
vá misijní stanice v  Pomezí u Poličky.  „U nás, 
v nadmořské výšce kolem 550 metrů se nikdy 
žádné víno nepěstovalo, ale díky neustále se 
vyvíjejícímu počasí to vypadá, že se asi brzo 
bude.

Z toho asi tisíce lidí, co žije v Pomezí, tady 
v Hustopečích už polovina určitě byla, já sám 

propaguji burčák i na základní škole,“ pochlu-
bil se ředitel tamní školy Broněk Králíček.

Dalším nezbytným bodem jednání bývá 
udělení titulu Rytíř Burčákové unie. Perkmistr 
Adam Wagner pod dohledem purkmistryně 
Hany Potměšilové, konšelů i horenské rady 
letos koštýřem pasoval na  rytířku burčákové-
ho řádu Kateřinu Kopovou za boj s Evropskou 
unií při hájení názvu mandlovice. Sílu a odva-
hu prokázala soubojem, v němž nakonec 
zvítězila holou rukou.

Zasedání zakončila hymna Výše číš v podá-
ní BUSu, neboli Burčákového unijního sboru, 
která odehnala dešťové mraky a na pár hodin 
přivolala sluníčko.

Hlavní scéna poté patřila energické-
mu Švejkbandu. V jednu hodinu ho vystřídala 
cimbálová muzika Jana Bradáče spolu s krojo-
vanými tanečníky a zpěváky z Mateřské školy 
U Rybiček a folklorního souboru Hanýsek.

Na ulici Šafaříkově se zatím řadil  historic-
ký průvod. Vlajkonoši s městskými prapory, 
pážata s halapartnami, jezdci na koních, rytíři, 
purkmistryně a konšelé na vozech, zástupci 

Sobotní burčákovou zábavu nezastavilo ani aprílové počasí

Purkmistryně a perkmistr řídili zasedání Burčákové 
únie.

Tradiční kulisou byly rytířské turnaje. Noví členové BU se představili na pódiu.
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Dětské šapitó je součástí Burčákových slav-
ností od roku 2011 a vždy se těší velké oblibě 
nejen u dětí. Kvůli deštivému počasí se však 
letos stalo obzvláště vyhledávaným útočištěm. 

Jako každý rok i letos nabízel bílý stan na 
parkovišti u Staré pošty nepřeberné množství 
aktivit. „Je to hlavně o divadle a představeních 
pro děti, o pohádkách. Hned na začátku vystou-

pí moje kolegyně z divadla Radost s pohádkou 
O Karkulce a vlkovi. Ale nechybí ani malování 
na obličej, čarování s bublinami nebo zvířátka 
z balonků," popsal vyžití pod stanem Radim 
Koráb ze stejnojmenného divadla, které mělo 
letos na starost převážnou část programu.

Soubor funguje od roku 1996 a v Husto-
pečích už hostoval několikrát. „My jsme tady 
v tom šapitó vystupovali prakticky od začát-
ku, ale vždy jen tak okrajově spolu s mnoha 
dalšími divadly, což bylo takové pestré. Letos 
tady toho máme víc, a to nás i trochu tlačilo, 
abychom se ještě víc snažili udělat to krásné, 
usměvavé, zajímavé, aby se tu děti nenudily," 
popsal Koráb.

Pro letošní rok tak přibyla například střel-
nice, kde si malí i velcí mohli vystřelit lízát-
ka a jiné sladkosti nebo se občerstvit kávou, 
čajem a domácími buchtami. Velký ohlas měla 
i netradiční úniková hra, která i přes lehké 

ořezání venkovních aktivit bavila děti i jejich 
rodiče. „Dá se říct, že je to takové RPG v reálu. 
Děti musí nejdřív najít postavy, z nich vydolo-
vat to, co se po nich vlastně chce, a následně 
splnit úkoly. Ale není to klasické házení míčků 
a podobně, jsou to opravdu úkoly, které děti 
mají i něco naučit, takže se skládají hlavolamy, 
počítá se, ale v první řadě musí děti objevit ty 
postavy, což není úplně snadné," popsal tajupl-
nou hru Koráb.

Kromě divadla Koráb se během dne před-
stavily i další soubory, jako Komedianti na káře, 
divadelní spolek Dino nebo Malé velké divadlo. 

Přes bohatou nabídku šapitó všichni rádi 
využili chvilky, kdy svítilo slunce a vyšli ven 
k dalším kratochvílím – historickým koloto-
čům, fotokoutku s hrozínkem a mandličkou 
i zvěřinci pod kostelem. Ale bylo moc dobře, že 
se vždy měli kam vrátit. 

-nov-

spřátelených měst i představitelé cechů dora-
zili za zvuku bubnů ve dvě hodiny na náměs-
tí. Cestu lemoval početný dav přihlížejících, 
kterým vinaři rozlévali burčák.

Městská i horenská rada zakončila svou 
cestu na podiu. Přivítali tu i nezbytnou a váže-
nou Kvasinku vinnou a poděkovali jí, že šíří 
v Hustopečích dobrou kulturu.

Burčelovu cenu za využití burčáku na spor-
tovním poli převzal bývalý hokejový reprezen-
tant a pravidelný návštěvník hustopečských 
vinných sklepů  František Pospíšil. Jeho kole-
ga Jiří Holešovský se ceremoniálu nemohl 
zúčastnit, protože ho v pátek večer perkmistr 
omylem zamkl ve sklepě.

Následně  městské cechy  žádaly 
o prodloužení svých práv. K cechu krej-
čovskému, květinářskému, lékárnickému, 
pekařskému, řeznickému, kuchařskému, 
kovářskému, mysliveckému a žebráckému 
letos přibyl cech  malířský a rybářský. Nechy-
běly ani kurtizány, které panu perkmistrovi 
předložily dlužní úpis za poskytnuté služby.

Otužilci z Pardubic slíbili, že do Velké 
pardubické přidají další překážku, burčáko-
vý příkop, a paní purkmistryni předali velké 
perníkové srdce. Se svou gastronomickou 
specialitou přijela i  Všehoschopná výpra-
va z dalekého Mexika.  „Přivezli jsme vám 

kaktusák, náš originální burčák, děláme 
ho z kaktusů, má unikátní zelenou barvu,“ 
vysvětlil  Pedro, jeden z členů delegace.  Zele-
ná byla také originální mexická kvasinka. 

„My máme nezdegenerované kvasinky, které 
když se budou množit dělením, tak budou 
pořád jenom ušlechtilé,“ uvedl  Pablo, další 

člen výpravy.  V nepřehlédnutelné skupině 
s klobouky bylo i mnoho oslů, někteří na první 
pohled vzbuzovali obavy, rozptýlil je Pedro: 

„Jako stoprocentní Mexičan vám musím říct, 
že náš osel s ADHD je v pořádku, všichni jsme 
absolutně v pořádku.“

Odpolední program na podiu zakonči-
lo podzemní vojsko Burčákové unie pod vede-
ním generalissima Tupého. Svou připravenost 
a nezdolnost dokázali náročným pořadovým 
cvičením v prudkém dešti.

Čilý ruch a zábava na náměstí i přilehlých 
ulicích pokračovala vzdor proměnlivému 
počasí, jak to pěkně vyjádřili návštěvníci 
z  jihočeských Stachů: „Už léta sem jezdíme, 
vždycky se nám tu moc líbilo, jsou tu moc milí 
lidé a je to tu vždycky krásné. Dneska je mrzu-
té, že je takhle ošklivo, ale přesto si to chceme 
užít, když je dobrá nálada, ani déšť nevadí!“

-kam-

Na historické tržiště se vcházelo novou branou.

Šapitó bylo vítaným útočištěm před nevlídným počasím.

Dětský program Burčákovek lákal děti i dospělé
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V tradičním průvodu přibyl cech malířů a rybářů. Početnou skupinku tvořily i milevské maškary.
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Burčák je vlastně prenatálním stadiem 
každého vína, na letošních Burčákových slav-
nostech si přišli na své jak milovníci kvasícího 
moštu tak hotového zralého vína.

Od pátečního odpoledne hluboko do noci 
a v sobotu po celý den se koštovalo na nádvoří 
domu U Synků. Ze široké nabídky tří regionál-
ních vinařství si mohl vybrat každý. „Podle toho, 
kolik nám zmizelo lahví z kartonu, je jedno-
značným favoritem Ryzlink rýnský 2018 pozd-
ní sběr,“ prozradil vinař Rudolf Prchal. Mnoho 
lahví i rozlévaného vína si lidé koupili také 
u vinaře Radka Sedláčka z Kurdějova, který se 
zaměřuje na vína suchá, v minulých letech už 
čtyři z nich získala titul Hustopečské městské 
víno.

Letošní vítězové byli slavnostně vyhlášeni 
v rámci dopoledního programu Burčákových 
slavností na hlavním podiu. Hrozny pro výro-
bu přihlášených vín museli vinaři vypěstovat 
ve vinicích, ležících v blízkosti Hustopečí. Titu-
lem  Hustopečské městské víno  se bude moci 
po následující rok pyšnit z bílých odrůd Ryzlink 
rýnský z Vinného sklepa U Otáhalů. „Víno 
pochází z vinohradu, který máme ještě po mé 
babičce a dědovi, jsou to starý vinohrady, co ta 
půda měla, to těm hroznům dala. Manžel zase 
přinesl technologii, kterou zdědil od svého 
otce, dědy, pradědy, takže vína děláme starou 

technologií,“ popsala fi losofi i rodinného vinař-
ství Eva Otáhalová .

Mezi červenými víny získalo ocenění André 
z Révy Rakvice. „Pochází z hustopečské podob-
lasti, z naší tratě Růženy, to je naše nejkrásněj-
ší a nejlepší trať a lidi, kteří se podílejí na tomto 
vínu, to dělají s láskou. Všem spotřebitelům 
v České republice bych chtěl vzkázat, aby se 
zkusili zaměřit na naše moravská červená vína 
a nechodili pro francouzská, italská nebo chil-
ská, my tady u nás na Moravě máme taky velmi 
dobrá červená vína,“ apeloval na spotřebitele 
obchodní manažer Révy Rakvice Jindřich Mitt-
ner.

Z rukou starostky města si převzal ocenění 
i pan Josef Svoboda, ředitel Habánských skle-
pů, jejichž Rulandské modré se stalo šampio-
nem  Národní soutěže vín  ve Velkopavlovické 
podoblasti. Víno z vyhlášené trati Trkmanka 
zvítězilo v konkurenci více než 700 vzorků. 

„Rulandské modré chce mít kvalitní trať, 
dobrou vyzrálost, a šetrné zacházení. Ukázalo 
se, že ročník 2015 byl vynikající právě pro červe-
ná vína, kterým se my intenzivně věnujeme,“ 
vysvětlil úspěch Svoboda.

Všechna přihlášená vína mohli zájemci 
ochutnat ve společenském domě, od 15 hodin 
jim k tomu vyhrávala cimbálová muzika Lašár. 
Na ochutnávku soutěžních vzorků šesti kate-

gorií Národní soutěže vín si nejen kvůli nepří-
zni počasí našlo cestu mnoho návštěvníků 
Burčákových slavností.

Vína se popíjela také v mázhausech 
a otevřených sklepech. Za dobrým vínem je 
spousta dřiny a namáhavé práce. Kousek z ní 
mohli ochutnat ti, kteří se zúčastnili recesistic-
ké soutěže ve válení beček v ulici Na Hradbách. 
Přihlásilo se deset dobrovolníků z celé České 
republiky i odvážná Julia z Oravy. Někte-
ří soutěžící si zřejmě mysleli, že se hodnotí 
zejména umělecký dojem, a cestou si stihli 
zazpívat s harmonikářkou Terezou Škrháko-
vou. Nejrychleji trať se záludnými úkoly prolo-
ženými pitím výborného burčáku z Vinařství 
Jurák zvládl Lukáš Kaiser z Chudenic.

„Natahování koštýřem bylo složité, protože 
jsme nevěděli přesně, kde jsou ty dírky. Já jsem 
koukal na toho, kdo to předváděl, takže jsem 
se trošku opičil,“ podělil se o zážitek Kaiser. 
Na bednách vítězů skončila spolu s dalším 
účastníkem ze západočeských Chudenic také 
drobná blondýnka z Ostravy, která si dokázala 
poradit i s velkým dřevěným sudem. „Moc se 
mi to líbilo, doporučuju všem se dalšího roční-
ku se zúčastnit, stojí to za to!“ zakončila Kristý-
na z Ostravy.

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

Vinné Burčákové slavnosti

Sobotní den Burčákových slavností se to na 
Dukelském náměstí i přes nepříznivé počasí 
hemžilo tisíci lidmi, na čemž jistojistě měla 
podíl známá jména vystupujících.

Jako první přišel na scénu slovenský 
orchestr Cigánski Diabli. Muzikanti předvedli 
dokonalou souhru svých strunných hudebních 
nástrojů, neuvěřitelnou hbitost rukou i prstů. 
Diváci jásali nadšením a orchestr si vystoupení 
také náramně užíval. „Máme fantastické poci-
ty, protože jsme se tu cítili jako doma, perfekt-
ně nás znají, dokonce i náš repertoár, takže 
máme velkou radost, že jsme tu mohli být,“ 
prozradila zpěvačka a violoncellistka Silvia 
Sarközi.

Cigánske Diably vystřídala pár minut před 
19. hodinou skupina Slza, na kterou vepředu 
nadšeně čekalo několik stovek náctiletých 

fanynek nehledících na nevlídné počasí. Kape-
la, kde je zpěvákem Petr Lexa, dříve známý 
především jako youtuber, letos oslaví páté 
výročí od vydání písničky Lhůta záruční. „Teď 
jsme dostali pětku z balónku, a má to symbo-
lizovat pět let od první písničky, kterou jsme 
vydali,“ ukázal dar od fanoušků Lexa.

Po koncertu Slzy se věkový průměr divá-
ků vyčkávajících pod pódiem výrazně zvedl. 
Dopředu se nahrnuli srdcoví fanoušci legen-
dární kapely Olympic. Taková kapela se však 
neobejde bez předskokanů, kterými byli 
k překvapení všech žáci 3.A ze Základní školy 
Nádražní. Ti si pod vedením paní učitelky 
Vladimíry Mačkové ve spolupráci s Hustopeč-
skou televizí připravili rockovou hymnu Tam, 
kde pramení burčák.

„Nebudeme se cpát do nějakých experi-

mentů, budeme hrát hlavně známé písničky 
a pár novinek, těch ale málo. Začátek bude 
trošku novější, z posledního Trilobita, ale jinak 
to budou hlavně známé songy,“ popsal reper-
toár frontman Petr Janda.

Jen velmi málo hudebních skupin se může 
chlubit tím, že si jejich písničky zpívají téměř 
všechny generace: „Jsme nadgenerační kapela, 
chodí rodiče s dětmi, mladí, babičky, dědeč-
kové, je to prostě strašně široké publikum,“ 
popsal své fanoušky Janda.

Za téměř šedesát let jeho působení se 
v kapele mnohé změnilo. Jedna věc však zůstá-
vá stejná. „Strašně se vždycky těším na koncert. 
To jo, to ve mně zůstalo,“ prozradil Janda.

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 10. 10. 2019.

Diváky rozvášnily koncerty profíků i dětí

Předskokany Olympicům dělali třeťáci z Nádražky.Fanynky připravily pro skupinu Slza překvapení. Petr Janda potěšil publikum řadou známých hitů.
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Již brzy si připomeneme 30. výročí událos-
tí 17. listopadu 1989. Tento den student-
ská demonstrace v ulicích hlavního města 
Prahy odstartovala vlnu revolučního hnutí, 
která vedla k pádu komunistického režimu 
v tehdejším Československu. Jaroslav Cabal, 
rodák z Rakvic,  se stal spolu s dalšími spoluo-
bčany jedním z hlavních účastníků a tahounů 
listopadové revoluce v Hustopečích. Stál tu 
u zrodu Občanského fóra , v prvních demokra-
tických volbách v roce 1990 byl zvolen poslan-
cem České národní rady, kde působil jako člen 
hospodářského výboru a zemědělské komise . 
Byl spoluzakladatelem nově vznikající Občan-
ské demokratické strany.  Později vstoupil 
do Konzervativní strany. A politicky aktivní 
je stále. S Jaroslavem Cabalem jsme se sešli 
v jeden říjnový podvečer, jen pár týdnů před 
výročím revoluce, kterou pro svůj nenásilný 
průběh nazýváme něžně sametovou.

Již brzy si připomeneme 30. výročí sametové 
revoluce . Kdybyste se ale měl ohlédnout 
za celým rokem 1989, jaký byl? Byla znát 
předrevoluční atmosféra? Nebo se pro 
širší veřejnost vše začalo měnit až po 17. 
listopadu 1989? 

Že se něco bude dít,  jsme tušili už dřív. Před-
cházela tomu i změna vlády v Sovětském svazu, 
kdy se tehdejším vůdcem stal Michail Gorbačov 

. To byl první impulz. Postupně se měnila situace 
v Polsku, v Maďarsku. Já si dokonce myslel, že by 
mohlo k pokusu o změnu režimu u nás dojít už 

v létě 1988, kdy se 21. srpna připomínalo 20. výro-
čí vpádu vojsk Varšavské smlouvy. To jsem vyrazil 
i s bratrem a jeho synem do Prahy na demonstraci. 
Ale víc se pak začalo dít až v lednu 1989, kdy lidé 
vyšli do ulic k příležitosti 20. výročí úmrtí Jana 
Palacha. Tyto demonstrace ale byly potlačeny. 
Takže ke změnám vedlo až vystoupení studentů 
17. listopadu 1989.

A kdy začala revoluce pro Vás osobně? Kdy 
jste si řekl, že teď je potřeba se do toho opřít 
a jít směrem za svobodou? A jaké byly Vaše 
první kroky?

Pro mě osobně vše začalo už v roce 1968 vpádem 
vojsk Varšavské smlouvy. To mi bylo patnáct let. 
Od té doby jsem doufal, že se podaří politickou 
situaci u nás změnit. Po 17. listopadu 1989, kdy 
studenti vyšli do ulic,  jsem sedl do našeho auta 
a vyrazil  na demonstrace do Brna. To bylo v neděli 
19.listopadu, v pondělí a úterý jsem pak jel znovu. 

K dění v Praze se postupně přidávala 
další města napříč Československem. Kdy 
se dá říct, že se vlna odporu a revoluce 
dostala do Hustopečí? A jak zde vypadala? 
Jakým způsobem jste ji spolu s ostatními 
aktivními účastníky revolučního hnutí vedli, 
podporovali, napomáhali? 

Pár dní po vystoupení studentů 17. listopadu 
1989 začaly vznikat takzvané spanilé jízdy, kdy 
studenti objasňovali v menších městech, co se 
vlastně v Praze událo, protože sdělovací prostřed-
ky přinášely jen cenzurované informace.  Myslel 
jsem, že dorazí i k nám, proto jsem vyrazil na 
Dukelské náměstí už v úterý, ale zatím nic nedě-
lo. V dalších dnech se tu začalo scházet pár lidí. 
A začali jsme s ostatními aktivními účastníky 

vystupovat u Morového sloupu. Ten první den nás 
bylo jen pár, další dny ale lidí přibývalo. Dokonce 
se nám podařilo zapůjčit megafon. A když už jsme 
věděli, že se schyluje ke generální stávce, začali 
jsme si rozdělovat úkoly, kdo pomůže s vytisk-
nutím informačních letáků, kdo je bude roznášet, 
vylepovat a podobně. V den generální stávky, 27. 
listopadu, lidé vyšli do ulic v průvodech s vlajkami 
a sešli jsme se pak na Dukelském náměstí.      

V období od 17. listopadu do konce roku 
1989 došlo k řadě událostí, které vedly 
k odstoupení vlády KSČ. A začátkem 
prosince 1989 došlo také k otevření hranic 
a následně k pádu železné opony. To, co je 
pro dnešní generaci zcela normálním jevem - 
možnost libovolně překročit hranice našeho 
státu, bylo v té době zcela novou zkušeností. 
Zde na Břeclavsku byl organizován i pochod 
k rakouské hranici, kterého jste se také 
účastnil. Jak to probíhalo? Jaký to byl pocit?  

To byl neuvěřitelný pocit, kráčet přes hranici, 
kde dřív lidé za její překročení i umírali. Tenkrát 
jsme vyrazili z Břeclavi, kde byla demonstrace. Ta 
pak pokračovala pochodem do hraničního pásma. 
A tam už čekali Rakušané a bylo to velmi vese-

U šálku čaje

s Jaroslavem Cabalem
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∙ Narodil se 2. ledna 1953 ve Valticích, 
vyrůstal v Rakvicích.

∙ Vystudoval VŠZ v Brně 
(Agronomickou fakultu, 1977  
titul Ing.), v  roce 1990 dokončil 
postgraduální studia na VŠZ v Praze.

∙ V roce byl 1989 jedním ze 
spoluzakladatelů Občanského 
fóra v Hustopečích, v roce 
1991 spoluzakládal ODS,  od roku 
2010 je členem Konzervativní strany. 

∙  V letech 1990-1992 byl poslancem 
ČNR (člen hospodářského výboru 
a zemědělské komise).

∙ Je členem zájmových spolků, např. 
Klubu historie a vlastivědy, KČT, 
Klubu chovatelů dostihových chrtů.  

∙ Je rozvedený, má dvě děti 
a 3 vnoučata.

∙ Koníčky: sběratelství (známky, 
pohlednice, grafi ka a staré listiny, 
knihy, vysokohorská turistika, 
rekreační sporty, kynologie, 
fotografi e. 

Shromáždění u Morového sloupu v listopadu 1989.
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lé, zpívalo se, tančilo se. Ale pořád tam ještě stáli 
pohraniční vojáci.    

V době revoluce jste měli s manželkou 
ještě malé děti, jak jste revoluci  a vůbec 
celé období podzimu a zimy 1989 prožívali 
doma? Věděli o všem, co se děje? Měl jste 
v nich oporu?   

V manželce jsem oporu měl. S dětmi jsme to 
ale neprobírali, byly na to malé. Bylo to období 
velkého napětí a velkého rizika. Naštěstí vše mělo 
nakonec klidný průběh.  

Jste spoluzakladatelem Občanského 
fóra zde v Hustopečích. A díky tomu jste 
následně vstoupil i na politickou scénu, 
byl jste zvolen poslancem České národní 
rady pro funkční období 1990- 1992. A bylo 
to období velkých změn. Jak ho zpětně 
vnímáte? 

Byl to neuvěřitelně náročné období. V době 
vzniku Občanského fóra až do voleb jsme byli 
normálně zaměstnaní, vše jsme dělali ve volném 
čase. A v letech 1990-1992 bylo potřeba vytvořit 
a prosadit novou legislativu, i zcela základní záko-
ny, bylo potřeba vytvořit podmínky pro svobodné 
volby na všech úrovních, podmínky pro privatizaci 
a pro restituce. Bylo toho opravdu hodně. A bylo to 
složité, obtížné a hektické.    

Politicky aktivní jste zůstal i po skončení 
Vašeho funkčního období.  

Ano, pohybuji se na politické scéně stále, 
do roku 2007 za ODS. Nyní jsem od roku 
2010 členem Konzervativní strany.

 Vraťme se ale nyní k Vám, Vaši rodině. Své 
dětství jste prožíval Rakvicích. Jak na své 
dětství vzpomínáte? Co byste rád ze svého 
dětství dopřál dnešním dětem a co naopak? 

Na dětství si vzpomínám velmi dobře a rád, 
hlavně na období klukovských válek. Chodili jsme 
tábořit do oblasti mezi Přítluky, Rakvice, Bulhary 
a Lednici. To jsou mimo jiné zátopové oblasti,  když 
přišla velká voda,  zůstali jsme třeba na nějakém 
ostrůvku. Byli jsme hodně venku. Často rodiče 
věděli, že jsme v pořádku jen díky tomu, že jsme 
si plnili povinnosti a  doma mizelo jídlo. A co bych 
dopřál dnešním dětem? Více pohybu, sportu, více 
zvídavosti, třeba ve vztahu k historii naší země, ke 
kvalitní kultuře, lepší vztah k přírodě jako takové. 
A naopak bych jim nepřál nesvobodu a nedostatek, 
jak jsme to zažili my, spousta věcí nebylo dostup-
ných všem.   

Vaším dlouholetým koníčkem je 
sběratelství, i díky Vaší soukromé sbírce 
vznikla např. v loňském roce výstava 
ke 100. výročí vzniku Československa, 
kterou uvedla místní knihovna, nebo 
letošní výstava sbírky známek v nově 
zrekonstruované budově kina. Co vše je 
předmětem vašeho sběratelství? 

Sbírám především známky. I díky nim jsem 

získal spoustu cenný infor-
mací o světě. Sbírám ale také pohlednice z Ledni-
ce, mám sbírku asi 850 pohlednic. Jde o zaslané 
pohlednice, takže každá z nich byla někomu 
poslána a má tak svůj příběh. Sbírám ale také 
nejrůznější listiny a dokumenty, staré knihy. 

Kromě sběratelství, jak rád trávíte volný 
čas? 

Velice rád chodím po horách, snažím se být 
na horách tak často, jak to jen jde. Každý rok se 
vypravím do Vysokých Tater, ty jsou mé srdcové. 
A zde pak Pálava. Od 1.1.2014 počítám přecho-
dy hřebene Pálavy. Už někdy v roce 2013 jsem si 
řekl, že Pálavu přejdu tolikrát, kolik je mi let. Ale 
pak jsem ji přešel asi 85x, tak jsem uvažoval, že 
by bylo pěkné další rok přejít hřeben třeba 111x. 
A tak každý rok opakuji těch 111 přechodů hřebe-
ne a samozřejmě i něco přidám, abych dohnal i ten 
první rok, kdy jich bylo méně.  Nyní jsem u čísla 
890 a chtěl bych do konce příštího roku přejít 
hřeben Pálavy 1111x. Ale navštívil jsem také Dolo-
mity nebo Julské Alpy. A rád fotím. Fotím vše, co je 
hezké, zajímavé, ať jsou to květiny, hmyz či pano-
ramata. A v Tatrách se mi podařilo vyfotit lišku. 

Velice děkuji za rozhovor. 
Renata Heklová
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Pár rychlých otázek 
a rychlých odpovědí: 

Káva nebo čaj? Čaj a dříve kakao. 

Ranní ptáče nebo sova? Sova.

Kočka nebo pes? 

Miluji psy, ale mám rád i kočky.

Kolmo nebo pěšky? Pěšky.

Ideální dovolená? Poznávací.

Film nebo divadlo? Obojí. Hodně se mi líbilo 

představení Tichý Tarzan v Huse na provázku. 

Oblíbená postava z dětství? Vinnetou.

Aktuálně rozečtená nebo přečtená kniha? 

Vlastimil Hrabal: Svatby v domě. 

A také tetralogie Za Svobodu Rudolfa Medka 

a dalších autorů.

Aktuálně, co udělalo radost? 

Narození vnuka.
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V létě 2018 uspořádal Jaroslav Cabal  výstavu 
k 100. výročí vzniku Československa.

V letech 1990 až 1992 byl poslancem České národní
rady.
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Jaroslav Cabal bude o událostech

sametové revoluce vyprávět spolu

s  dalšími pamětníky 

v neděli 17. listopadu 2019 od 15 hodin

 v malém sále v 1. patře Kina .
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Žítkovské čarování je název přednášky Jiří-
ho Jilíka, která proběhla ve čtvrtek 10. října 
v  Městské knihovně. O tom, že jde o zajíma-
vé téma, svědčila posluchači zcela zaplněná 
učebna. Dozvěděli se mnoho zajímavého. 
Vysoko v kopcích Bílých Karpat žily odedáv-
na ženy obdařené výjimečnými schopnostmi. 
Uměly léčit a pomáhat s kdejakým trápením, 
uměly poradit v nesnázích a také prý viděly do 
budoucnosti. Říkalo se jim bohyně.

 Mezi první literární díla pojednávající 
o žítkovských bohyních patří kniha Bohyně 
na Žítkové, kterou sepsal katolický kněz Josef 
Hofer v roce 1913. Historky o bohyních se šířily 
prostřednictvím lidové slovesnosti, což mýtus 
o nich ještě podporovalo. Mezi nejznáměj-
ší bohyně patřily Dora Gabrhelová, Kateři-

na Idesová a Anna Struhárová. Lidé bohyně 
vyhledávali nejen kvůli nemocem, ale třeba 
i v  případě neplodnosti, ve věcech přivolání 
lásky nebo i v případě krádeže.

  Pan Jilík se s paní Olgou Vlasáko-
vou před několika lety vydal do Kopanic zjis-
tit, jestli ještě nějaké žítkovské bohyně žijí 
a narazil tam na Lýdii Gabrhelovou, vnučku 
Irmy Gabrhelové, která bohyní byla. Ještě 
v roce 1999 žila 94letá paní Irma v obci Čierna 
v chaloupce, která byla v zimě i několik týdnů 
odříznutá od okolí. Paní Irma uměla bohy-
ním pátracím zrakem číst z  duší a rozprávět 
i s  duchy zemřelých. Poslední žítkovská bohy-
ně zemřela v roce 2001.     

Přednáška měla velký úspěch. Na závěr 
pořadu si návštěvníci mohli některou z  knih 
pana Jilíka zakoupit.

- hor-

Zaplněná učebna knihovny hostila přednášku 
o bohyních z Žítkové.

Žítkovské čarování v Hustopečích
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V  polovině října hostovala v  hustopeč-
ském Kině dvě divadla.  To první hrálo v neděli 
12. října dětem. Se  známou pohádkou o Šípko-
vé Růžence přijelo Divadlo Kejkle z Brna. Život 
loutkám vdechla jediná  herečka, zvládla 
i kooperaci s nejmladšími diváky.

Dospělým pak zahrálo Divadlo Radka 
Brzobohatého. Přivezli detektivní komedii 
Parfém v podezření.     „Tohle představení je 
vlastně detektivka,  ale zároveň v takovém 
bláznivém stylu, takže je to i komedie," popsa-
la hru herečka Simona Postlerová.  „Je nás pět 
sester, neustále jsme podezřelé z jisté záleži-
tosti a každá z nás má jinou barvu charakteru," 
pokračovala.

Rolí zbylých sester se chopily Valerie 
Zawadská, Jana Švandová, Vanda Károlyi 
a Kateřina Peřinová. Neoblomné detektivy si 
střihli Lukáš Burian a Lukáš Malínek. Na toho 
zvlášť upozorňovala herečka Valerie Zawad-

ská.  „Byť je postavy, jaké v tomto představení 
je, tak ho Lukáš Burian obsadil do nádherné 
inscenace Přelet nad kukaččím hnízdem, tam 
hraje indiána a je úžasný," vysvětlila.

Valerie Zawadská je známá také jako přední 
česká dabérka. Není to však její nejoblíbenější 
práce. „Vždycky mě bude nejvíc bavit divadlo, 

protože je to kontakt s živým divákem, a ten je 
naším dalším partnerem, a pokud nereaguje, 
nefunguje, tak my se tu můžeme stavět na uši 
a odrážet se chlupy z paty, kde nerostou, pakli-
že nemáme diváka, nejde to," řekla herečka.

S tím se ztotožnila i Vanda Károlyi, která si 
v inscenaci zahrála hostitelku Valerii: „Hlavně 
vy jste důležití - diváci, protože vy nám dáváte 
ty reakce, a podle toho my to pak hrajeme." 

Vystoupení mělo na hustopečských 
prknech opravdový úspěch. Neotřelý vtip, 
který ve hře dominoval, dokázal  častokrát 
rozesmát celý sál, který pukal pod náporem 
diváků ve švech. Hercům se na konci dosta-
lo zaslouženého potlesku ve stoje a spoustě 
divákům se při vzpomínce na toto představení 
vykouzlí úsměv na tváři ještě teď.

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 18. 10. 2019.

Vyprodaný sál Kina odměnil herečky z pražského 
divadla potleskem ve stoje.

Na besedě s herečkami v podezření
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Projít se klidnou přírodou, nadýchat se 
čerstvého vzduchu a udělat něco pro zdraví. 
Stále více lidí hledá příležitosti, jak utéct ruchu 
města. Ideální příležitost mají v Diváckém 
putování Maryša, jehož letošní 43. ročník opět 
přilákal turisty z nejrůznějších končin země. 

„Dá se říct, že už tu byli lidé z celé republiky, ze 
Slovenska, Polska, Ruska, Německa. Posled-
ní dobou už jsou to ale spíše lidé z bližšího 
okolí, protože starší turisté si na větší dálky 
už netroufají. A také je to hodně o tom, že 
do Hustopečí jsou o víkendu hodně špatné 
vlakové a autobusové spoje, takže jsme přišli 
o velkou část pravidelných účastníků," řekl 
jeden z pořadatelů Josef Odvářka, který vyjá-
dřil lítost nad tím, že podobné pochody za 
poslední roky hodně upadaly a svoji ztracenou 

slávu si získávají jen velmi pomalu.
Co ho ale těší, je to, že každým rokem přibý-

vá místních, především rodin s dětmi, které 
putování berou jako rodinný výlet.  „Husto-
pečáci tu mají dvě populární trasy. Ta jedna 
je desetikilometrová, kterou ujdou i větší děti, 
ale od doby, co jsme zavedli i pětikilometro-
vou trasu k rybníku, tak vítězí tato. A jdou na 
ni i maminky s kočárky," usmíval se Odvářka 
a ukázal diplomy a odměny pro všechny šikov-
né děti, které na pochod vyjdou.

V nabídce diváckého putování je celkem 
šest tras a vedou přes Kurdějov, Divá-
ky, Boleradice, Brumovice nebo Morkůvky.  

„Nejpočetnější účast letos byla na patnáctikilo-
metrové trase, tam vyrazilo 59 lidí. Měli jsme 
tu i šest cyklistů, jiní ujeli třicet, někteří pade-

sát a někteří i sedmdesát kilometrů," ocenil 
účast Odvářka.

Na start letošního pochodu se postavi-
ly celkem přes dvě stovky nadšenců, jejichž 
věkový rozptyl byl velmi pestrý.  „Nejmladší-
mu účastníkovi bylo šest měsíců a byl nesen 
rodiči po desetikilometrové trati. Nejstarším 
byl letos jednaosmdesátiletý pan Rudolf Pechr 
z Ráječka, který ušel pětadvacet kilometrů," 
pochvaloval si Odvářka.

Největší radost měli pořadatelé z Klubu 
českých turistů z toho, že všichni ve zdraví 
dorazili do cíle a nad šálkem čaje si slíbili účast 
i příští rok. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 21.10.2019 na webu města.

Maryša nabídla útěk z ruchu města
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M STSKÉ MUZEUM A GALERIE d m U Synk ,
Dukelské nám. 23, www.muzeumhustopece.cz 

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

Šmardovo sousedské divadlo
nesoutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů, kinosál
pá  8.11. 19.30 České nebe – Rodinné Občasné Divadlo CIRYL  

Podivín
so  9.11.  19.30 Písek do očí – DS Kadet Starovičky
ne  10.11.  10.00 Pohádka o třech doktorech – Divadlo Haleny
ne  10.11. 19.30 Jesus Christ Supermlád – Divadelní soubor 

Spojené farnosti
Vstupné 100 Kč, studenti a důchodci 80 Kč. Vstupné na pohádku 50 Kč.

Předprodej na www.kinohustopece.cz

so  16.11. 10.00 Oslava svatomartinských vín a husí. Přijďte se 
podívat, jestli mladá vína dorazí ochutnat i Martin 
na bílém koni. Dukelské náměstí.

so  23.11. 14.00 Světový duel vín – ochutnávka vín z celého 
světa. Amande Hotel, Husova 8. 

ne  24.11. 7.00 Vánoční Vídeň. Návštěva metropole 
s průvodcem. Cena 300 Kč. 

po  25.11. 19.30 Audience, Vernisáž. Divadelní představení, 
účinkuje divadelní spolek Kašpar, kinosál, 
vstupné 550 Kč. 

pá  29.11. 19.00 Taneční prodloužená pro účastníky tanečních 
kurzů. Společenský dům Hustopeče. 

so  30.11. 13.00 Adventní punčování s rozsvěcením vánočního 
stromu. Dukelské náměstí.

Prosinec:
ne 1.12. 16.00 Adventní koncert ZUŠ Hustopeče. 

Evangelický kostel. 
ne  1.12. 18.00 The Candies. Adventní koncert, kinosál. 
út  3.12. 18.00 Asií na koloběžce. Přednáška v kinosále. 
ne 8.12. 15.00 Pohádky na Vánoce. Divadlo Pohádka, kinosál. 
ne 8.12. 18.00 Dechová hudba Miločanka. Společenský dům. 
st 11.12. 19.30  Karel Plíhal. Koncert, kinosál. 
ne 15.12. 18.00 Duchové Vánoc. Divadelní představení, kinosál. 
ne 22.12. 18.00 Musica da camera Brno. Adventní koncert, 

kostel sv. Václava a sv. Anežky České.

ne 3.11. – 24.11.  Salón výtvarných prací členů umělecké skupiny 
Alfons a jejich hostů.

ne 3.11. 16.00 Vernisáž se bude konat v galerii domu U Synků.
čt  7. 11.   Zájezd do Rakouska: Hermesvilla, Laxenburg, 

Mayerling.
čt  14.11. 9.00 9. odborný seminář: Rekonstrukce slavnostního 

kroje a možnosti její aplikace v praxi. Tradiční 
oděvní kultura a její současná podoba. 
Přednáškový sál domu U Synků, 1.patro. 

pá 29.11. – 30.11.  Vánoční muzejní bazar. Podrobné informace na 
plakátku.

ne 30.11. – 27.12. Výstava členů Fotoklubu Hustopeče. Galerie 
domu U Synků. 

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

po 4. - 29. 11.   Výstava obrazů Zlatky Agbabové. Vestibul 
knihovny.

út  5.11. 13.15 Družinové odpoledne.
út  12.11. 16.00 Literární kavárna se spisovatelkou Mirkou 

Skočílkovou.
čt  14.11.  9.30 Virtuální U3V - Křesťanská ikonografi e
čt 28.11. 9.30 a hagiografi e. Učebna knihovny. 

Mateřské centrum Cipísek
Herna otevřena v době provozu knihovny.

čt  7.11. 10.00 Výtvarná činnost – Otisky listí.
čt  14.11.   10.00 Cvičení s Cipískem. 
čt  21.11.   10.00 Výtvarná činnost – Jak se dělá duha.  
čt  28.11.  10.00 Cvičení s Cipískem. 

aaaanebanebnaneebbebbebbb

Jsem na druhé 
koleji?

Není m
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obný.
Jaké to teď doma bude?

Budu mít nového sourozence?

Budu mít nového
 kamaráda?

NejsemmNejsemmmmNejs mNejsem
 připravv

enáááááááááá....ravvenáavvená..a náNejsemmj
rpřipra

átí ho zasee 
Nevrá

děcáku?do 

Nevrátí mě? 

m patřím?
Kam

dy?Proč jsem tady?j dy?j adjs tady?jsem tadyProč jse

Proč nejsem u své mámy?

Kdo jsou mí pěstouni?

Můžu je mít rád?

Mají mě rádi takového, jaký 
jsem?

Chtěl bych mít svoji 
biologickou rodinu…

Obejme mě někdy z lásky?
ěObejme mě někdy z lásky?

Ocení to, co jim vytvořím?

www.duhovasklenenka.cz  info@duhovasklenenka.cz
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 4. 11./18. 11. 

Papír, plast, nápojové kartony: 5. 11.           Bioodpad: 11. 11./25. 11.

SBĚRNÝ DVŮR Areál Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37.

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

SPORT

čt 28.11. 17.30 Slovácká suita. Hudební dokument o významu 
kultury Slovácka. Kinosál.

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

STOLNÍ TENIS
so  9.11.  15.00 Agrotec Hust. A – SKST Warmnis Liberec (1.liga)
ne 10.11.  10.00 Agrotec Hustopeče A – DTJ Hradec Králové (1.liga)
so 16.- 17.11. 9.00 Velká cena města Hustopečí - celostátní bodovací 

turnaj mládeže v kategoriích staršího žactva a dorostu. 
Městská sportovní hala.

čt 21. 11. 17.00 Agrotec Hustopeče – Sport Němčičky (dorost)
pá 22. 11 18.00  Agrotec Hustopeče B – Sokol Hodonín (kr. soutěž)
so 23. 11. 17.30 Agrotec Hustopeče B – SKST Rohatec (kr. soutěž)
HÁZENÁ
ne 10. 11.  9.30 Legata Hustopeče – SKKP Brno A (mladší dorost)
  11.30  Legata Hust. – Bystřice pod Host. (muži – 1. liga)
  13.30  Legata Hustopeče – SKKP Brno A (starší žáci)
  15.00 Legata Hustopeče – SKKP Brno (mladší žáci)
ne  24. 11.  9.30   Legata Hustopeče – Bohunice (mladší dorost)
  11.30  Legata Hustopeče – Litovel (muži – 1. liga)
  13.30  Legata Hustopeče – Bohunice A (starší žáci)
  15.00 Legata Hustopeče – Bohunice (mladší žáci)
FOTBAL
so  2.11. 12.30  FC Hustopeče – Podluží (starší žáci)
  14.15  FC Hustopeče – Podluží (mladší žáci)
ne  3.11.  14.00  FC Hustopeče – Ivaň (muži A)
so  9.11.  14.00  FC Hustopeče – Velké Němčice (muži A)
VOLEJBAL
so  9.11. 9.00  Krajský přebor ve volejbale žákyň, 2.kolo

čt 14.11. 17.00 Zasedání zastupitelstva města. Zasedací 
místnost na radnici (vstup z náměstí).

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  12.11. 8.15 Zájezd do vily Tugendhat, Brno. 
Odjezd z AN v 8.30, od Kamenné krásy v 8.15. 

pá  15.11.  14.00 Členská schůze organizace STP. Všichni členové 
jsou srdečně zváni. Společenský dům.

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

st  13.11.  15.00 Přednáška Dany Šimková Napoleon Bonaparte. 
Přednáškový sál Kina.

pátek  17.00 Rukodělné semináře Ulitka pro dospělé, rodiče 
s dětmi a děti bez doprovodu od 10 let. 
Cena 150 Kč. Přihlašování: www.volny-cas.cz.

   1.11. Lapač snů / 15.11. Šité vychytávky do 
bezobalové domácnosti / 29.11. Plstěná víla.

ne  3.11.  13.45 Bruslení - Zájezd na zimní stadion do Břeclavi.
ne  17.11.  13.45 Ledová plocha 14.30 - 15.30 hodin. Odjezd z AN.  
pá  8.11.  16.30 Uspávání broučků. Lampionový průvod s malým 

táboráčkem. 
st  27.11.  17.30 Adventní věnce. Seminář pro dospělé a rodiče 

s dětmi pořádaný ve spolupráci s LUCIJA Decor. 
Cena 200 Kč. Přihlašování: www.volny-cas.cz.

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

ne  10.11.  10.30 Charitativní bazar použitého zboží. 
Příjem zboží 9.11. od 16.00.

so  23.11. 17.00 Divadlo o sv. Anežce České, patronce kostela.
Sál kostela.

David Machač
nar. 02.06.2019

Jan Hulata
nar. 21.05.2019
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
ZE DNE 21. 9. 2019

Omlouvám se za záměnu fotografi í dětí v minulém vydaní HL.

Služebna Městské policie 
je od 23. 9. přesunuta 

na ulici Dobrovského 2.  

Telefon na služebnu: 727 888 396.
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Lucie Procházková
nar. 29.05.2019

Adéla Komárková
nar. 14.06.2019

Elen Stehlíková
nar. 17.07.2019

Megan Stehlíková
nar. 17.07.2019

Stela Svobodová
nar. 19.07.2019

Alex Prchal
nar. 09.02.2019

Kryštof Krása
nar. 24.02.2019

Adam Škotnár
nar. 19.03.2019

Laura Fialová
nar. 08.05.2019

Jáchym Javůrek
nar. 27.05.2019

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮZE DNE 12. 10. 2019
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krevní plazmu?

Krevní plazma obsahuje látky, které 
jsou nezbytné pro zachování imunity 

-

-
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Kvalitně
Tiskneme v ultra HD rozlišení 

pro ostré detaily na tiskovinách. 
Náš kalibrovaný, dokonale barevný 

tisk s naprosto plynulými přechody 
mezi barvami, na křídovém papíru 

vás ohromí.

Rychle
U nás odpadá zdlouhavá příprava 

na tisk, jako v klasických 
tiskárnách. Tiskneme okamžitě. 

1000 prospektů můžete u nás mít 
včetně ořezání, naskládání 

a zabalení do fólie za 30 minut.

Levně
Naše ceny mluví za nás. 

Mrkněte na web a porovnejte 
si ceny s konkurencí. Rádi vám 
také cokoliv jiného spočteme. 

Neváhejte se ozvat.

w w w.t isk ar nahus t opec e.c z

GRAWEB s.r.o.
Nádražní 1
693 01 Hustopeče

Kontakt:
tel.: 608 410 296
e-mail: info@graweb.com

Pracovní doba:
Po–Pá: 7.30 – 16.30
Pauza: 11.30 – 12.30

NOVĚ
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Základní cena  se smlouvou se smlouvou

Základní cena se smlouvou

Vícepráce

Základní cena  

komína - vizuální posouzení 

komína - kontrola stavu

OSTATNÍ CENY

paliva skupiny "B" Vystavení Kontrolní zprávy

Vstupní Revizní zpráva

CUP 
Kominictví

Ucpaný komín 

pokuta

VAŠE NAŠE STAROST

. 

CUP Kominictví

kontrola spalinové cesty*

kontroly spalinové cesty*

KOMINÍK BEZ STRESU  |  GARANCE STÁLE STEJNÉ CENY  |  ZÁRUKA KVALITY  |
TERMÍNY HLÍDÁME ZA VÁS  |

 

      od 399  za spalinovou cestu

      
  

REFERENT/KA REKLAMY
Nemonotónní, tvořivá, manuální práce.  
Výroba a lepení reklam, zpracování tiskovin.

Nabízíme:
   trvalý pracovní poměr
   příležitost uplatnit své schopnosti, nápady a kreativitu 
   dobré platové podmínky a benefity
   přátelský kolektiv 

Pro doplnění našeho týmu přijmeme:

EXTERNÍ PROGRAMÁTOR PHP, HTML KODÉR
Více informací na www.graweb.com/kariera

VOLNÉ MÍSTO

Váš životopis, zašlete prosím na níže uvedenou e-mailovou adresu. 

GRAWEB s.r.o., Kamil Konečný, Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče 
e-mail: konecny@graweb.com, internet: www.graweb.com, tel.: 608 410 296

Požadujeme:
   manuální zručnost a pečlivost
   základní znalost práce s PC
   příjemné vystupování, samostatnost,  
   odpovědnost, komunikativnost
   řidičský průkaz na osobní automobil
   základní znalost CorelDraw výhodou (možno se doučit)
   praxe v oboru výhodou (zaučíme)

732 806 337
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

V  každém školním roce se naše školička 
připojuje k některému ze zajímavých projektů, 
které přinesou dětem něco nového a užiteč-
ného. Letos jsme si vybrali projekt České obce 
sokolské týkající se sportovní všestrannosti. 
Chceme děti více vtáhnout do světa pohybu 
a her novým způsobem. Umožníme jim pomo-
cí motivace zvládnout zdravý pohyb a začlenit 
ho do jejich denního režimu. Obsahem projek-
tu je široká škála činností: zdokonalujeme 
chůzi, běh, skoky, házení i chytání, používáme 
jednoduchá sportovní nářadí a náčiní. Děti 

cvičí samy i ve skupinkách, společně prožívají 
radost nejenom z  pohybu. Cvičení začínáme 
veselou sportovní hymnou, za splněný úkol 
přibude každému nálepka ve sportovním 
deníku. Dnes jsme skákali s  kobylkou a plni-
li úkol obratnosti s  opičkou. Příště nás ježek 
provede dovednostmi s míčem. 

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ PASTELKA

MŠ U RYBIČEK

Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky

I v říjnu se u nás ve školce pořád něco děje. 
Začátek měsíce se nesl v  duchu Burčákových 
slavností. Ve čtvrtek vystoupily na podiu na 
náměstí děti ze třídy Sluníček. I když jim poča-
sí zrovna nepřálo, roztančily svým vystoupe-
ním v rytmu Pomády všechny diváky. V sobotu 
v  poledne se tradičně předvedla třída Motýl-
ků se svým folklorním pásmem. Publiku děti 

ukázaly, kolik mají vinaři a sedláci na podzim 
práce. Velký potlesk jim patřil právem.

Aby nebylo kultury málo, zavítalo do naší 
školky divadlo s  hudební pohádkou O červe-
né Karkulce. Díky známým melodiím se děti 
spontánně zapojily a pohádku si náramně 
užily. Kouzelník, který přijel další říjnové 
dopoledne, děti překvapil a ohromil svými 
triky. Jsme rádi, že nás nenechal zmizet.                                                                                                                           
Dny v naší školce plynou v klidu a pohodě. Na 
vycházkách si všímáme prvních znaků podzi-
mu, a i když počasí někdy nepřeje, poradíme si 
jinak. Z jablíček děti pečou koláč, z brambor si 
vyrobí veselá tiskátka nebo připraví bramborá-
ky. Ve školce je prostě prima!

Kolektiv MŠ

Vítání podzimu

 Hudební pohádka O červené Karkulce se známými melodiemi děti moc bavila.

Výrobou bramborového skřítka započala 
tradiční podzimní akce pro rodiče s  dětmi na 
Pastelce. Potom čekala na děti sladká odměna 
od paní ředitelky a následovalo plnění bram-
borových úkolů na zahradě MŠ. Do sportov-
ních disciplín jsme zapojili i rodiče a podle 
jejich zápolení věříme, že si to i oni moc užili. 
Přenášení brambor v  naběračce či na vařeč-
ce, hod bramborou do koše, „mač“ ve futsalu 
či převážení brambor v  kolečkách. A protože 
jsme se pořádně vysportovali a dostali hlad, 
zašli jsme si do altánku. Paní kuchařky napekly 

buchty a nachystaly jednohubky se školkový-
mi pomazánkami, aby i rodiče mohli ochut-
nat, co dětem ve školce připravují. A to, že si 
vyžádali recepty na rybičkovou, špenátovou 
i drožďovou pomazánku asi o něčem svědčí! 
Všichni jsme si Bramborohraní moc užili a příš-
tí podzim se můžeme těšit na dýňování, jablíč-
kování nebo kdo ví…

Bramborohraní

Tradiční podzimní akce začala výrobou 
bramborového skřítka.
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Děti z Pastelky se letos zapojily do projektu České obce 
sokolské, díky němu si užívají radost z pohybu.
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

Říjen na Nádražce byl pořádně nabitý! 
Teplejší počasí a spousta barevných přírod-
nin kolem doslova vybízely ke kreativitě. Na 
prvním stupni z nich tvořili zvířátka, využili je 
výuce českého jazyka, matematiky i prvouky, 
starší žáci zase v hodinách chemie při výrobě 
molekul. 

Druháci a třeťáci zhlédli dobrodružný 
příběh Pipi Dlouhá punčocha v divadle Radost, 
čtvrťáci se věnovali dopravní výchově, osmá-
ci besedovali s právníkem na téma trestní 
a rodinné právo nezletilých, deváťáci navštívili 
úřad práce v Břeclavi, kde pro ně byl připraven 
program zaměřený na volbu povolání. Napříč 
ročníky jsme volili do žákovského parlamen-
tu, který v tomto školním roce zahájí činnost. 

Zúčastnili jsme se průvodu na Burčákových 
slavnostech a třeťáci dokonce byli předkape-
lou slavných Olympiců! 

Podíleli jsme se také na dvou národních 
projektech. Prvním z nich je dobrovolnický 
Projekt 72 hodin, v rámci něhož jsme potěšili 
seniory v hustopečském penzionu, druhým 
projektem je tzv. Code week, tedy týden akti-
vit zaměřených na programování s počítačem 
i bez něj. Jeden z našich dřívějších mezinárod-
ních počinů – projekt Kreative Praxis mit Deut-
schWortWolken se nyní uchází o ocenění na 
evropské úrovni. 

Již nyní vyhlížíme, jaké další skvělé aktivity 
a projekty nás čekají příště! 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Nabitý říjen na Nadrážce
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Spoustu barevných přírodnin využili žáci ve výtvarné 
výchově k tvořivému land artu.

Již šestým rokem se mohou školy z různých 
zemí Evropy zapojit do Evropského týdne 
programování. Jedná se o iniciativu, jejímž 
cílem je zábavným a aktivním způsobem 
přiblížit programování a digitální gramotnost 
nejen dětem, žákům a studentům, ale vlastně 
celé široké veřejnosti.

Že programování pomáhá chápat rychle 
se měnící svět kolem nás, lépe rozumět tomu, 
jak fungují technologie, rozvíjet dovednosti 
a schopnosti potřebné ke zkoumání nových 
myšlenek, vědí učitelé na ZŠ Nádražní, proto 

všichni do jednoho přijali výzvu a sebe i své 
žáky do tzv. CodeWeeku zapojili ve velkém. 

V  týdnu od 14. do 18. 10 se tak na Nádraž-
ce roztočil kolotoč nejrůznějších aktivit, které 
u všech zúčastněných rozvíjely dovednosti 
jako je informatické myšlení, řešení problémů, 
kreativita a týmová spolupráce – ať už s počíta-
či a tablety či bez nich.

 Při aktivitě Namaluj obrázek rozvíjeli žáci 
informativní myšlení bez počítače. Proměnili 
se na vysílač a přijímač a dle pokynů vysílače 
musel přijímač namalovat přesný obrázek, 
nebo postavit z  lega stejný výtvor. Logické 
myšlení, kreativitu a algoritmizaci trénovali 
i s volně stažitelnou aplikací Lightbot – Code-
hour, ScratchJr nebo webovou stránkou 
galaxycoder.com. Pomocí blokového progra-
mování naváděli robota či vesmírnou nestvůr-

ku na předem určené místo. Zapojení iPadů, 
QR kódů a virtuální reality do her vytvoře-
ných na webovém rozhraní vyzkoušeli osmáci 
a deváťáci. 

Věříme, že programování neskončí na ZŠ 
Nádražní po Evropském týdnu programování, 
ale stane se součástí všech předmětů a žáci 
tak budou mít další příležitosti prozkoumá-
vat technologie, trénovat digitální kreativitu 
a vše s  programováním spojené.  Technologie 
formují naši budoucnost a děti na Nádražce 
už vědí, že mohou dělat víc, než jen něco sdílet 
a lajkovat. CodeYear začíná!

Kolektiv školy

Týden programování na ZŠ Nádražní

Díky virtuální brýlím zavítali žáci do samotné Paříže. 
Prohlédnout si mohli velkolepou katedrálu Notre 
Dame – její okolí, exteriér i interiér a 3D model, ve 
dne i v noci. Nadšenci pro přírodní vědy zase mohli 
prozkoumat 3D modely lidského těla.

Workshopů založených na „hře“ s legem, sestavení 
vlastních robotů a jejich programování pomocí 
aplikace se zúčastnili žáci 1.stupně.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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ZŠ KOMENSKÉHO

Začal nám podzim. Mnozí z  nás si večer 
uvaří čaj, zachumlají se do deky a začtou se 
do zajímavé knihy. Pokud nevíte, po jaké knize 
sáhnout, poradí vám děti ze 4. A. Při návštěvě 
místní knihovny se seznámili s  dílem Roal-
da Dahla, které pobaví nejen dětské čtená-
ře.  I když je již venku sychravo, nejeden 
z  žáků ještě přijede do školy na kole či kolo-
běžce. Aby se v mnohdy složitých dopravních 
situacích orientovali i naši žáci, absolvovaly 
první z  kurzů dopravní výchovy děti ze 4.B. 
Stejně jako jejich spolužáci byli seznámeni se 
základními dopravními předpisy a situacemi. 
Prakticky pak zkoušeli jízdu zručnosti a jízdu 
v provozu (naštěstí jen po hřišti Lipová).

Na škole již řadu let funguje školní parla-
ment.  Je seskupením zástupců žáků všech 
tříd od 5. ročníku. Jeho cílem je například 
podporovat zajímavé projekty a pomáhat 
řešit problémy, které žáky trápí. Svou letošní 
činnost zahájil seznamovacím dnem v  M-Klu-
bu. Členové ŠP se pod vedením školní psycho-
ložky, koordinátorky parlamentu, seznamovali, 
poznávali, rozdělovali si funkce v ŠP, diskutova-
li o problémech a jejich řešení, plánovali akce 
na celý školní rok. Zaznělo mnoho dobrých 

nápadů a věříme, že se je podaří zrealizovat.
První říjnový víkend se zhruba padesát-

ka dětí z  naší školy oblékla do historických 
kostýmů a za povzbuzujícího potlesku rodičů, 
příbuzných, kamarádů a účastníků slavnos-
tí prošla ulicemi města v  tradičním průvodu 
Burčákových slavností. 

Kulturně se děti mohly vyžít i na představe-
ní Lazy goat a Last wish. Žáci si vyzkoušeli své 
znalosti angličtiny a téměř všichni odcházeli 
s obohacenou slovní zásobou. 

V polovině měsíce, při příležitosti Dnů Eras-

mus+ , do lavic zasedli děti i s rodiči. Společně 
se podívali na první výstupy z projektu Acti-
ve kids for a better future (na němž pracují 
především děti ze čtvrtých tříd)  a dozvěděli se 
o programu, který na děti i učitele čeká. Samo-
zřejmě si vyzkoušeli i aktivity, které s žáky při 
projektu běžně využíváme. Moc děkujeme 
všem dětem a jejich rodičům za příjemně strá-
vený čas.

Školní kolo soutěže ve šplhu se nezadržitel-
ně blíží. Prvními odvážlivci, kteří si vzájemně 
porovnávali svoji hbitost, byli prvňáčci. Výbor-
ný čas předvedla Mia  M. a Adam  B. Uvidíme, 
jak se bude dařit „šplhounům“ z vyšších roční-
ků. 

Čtyřicítka žáků z  osmých a devátých roční-
ků prověřila své znalosti ve školním kole příro-
dovědného klokana. Blahopřejeme k pěkným 
výsledkům. 

Poslední den v  měsíci si bláznivě ustroje-
né a namaskované děti užily halloweenský 
den. Ve třídách se volily nejpovedenější masky, 
malovali se Drákulové, mumie i netopýři, lovi-
la se jablka a četly se děsivé příběhy. 

Za kolektiv školy Pavla Sedlářová

Říjnové dění

Děti i s rodiči se společně se podívali na první výstupy 
z projektu Active kids for a better future a vyzkoušeli 
si některé aktivity.
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V  úterý 1. října se deset žáků ZŠ a PrŠ 
Hustopeče zúčastnilo tradičního orientačního 
závodu Mikulovský Bušmen. Dvě pětičlenná 
družstva dívek a chlapců soutěžila s vrstevníky 
z mikulovské a břeclavské základní školy. Žáci 
závodili v areálu Svatého Kopečku v přespol-
ním běhu, střelbě ze vzduchové pistole, odpo-
vídali na přírodovědné a zeměpisné otázky, 
prováděli praktické úkoly v první pomoci. 

Družstvo dívek obsadilo třetí místo, chlap-
ci nečekaně vybojovali první místo, čímž se 
celkově Zš a Prš Hustopeče umístila na fantas-
tickém prvním místě a přerušila tak dlouhole-
té kralování mikulovské školy. 

Žákům i pedagogickému doprovodu patří 
velký dík!

Ladislav Mlčoch, učitel

I v letošním školním roce se tři žáci naší 
školy zúčastnili již tradičního přespolního 
Běhu 17. listopadu, který se konal v Boskovicích 
v rámci sportovních her mládeže speciálních 
škol Jihomoravského kraje. Všichni tři se snaži-
li a vzorně reprezentovali nejenom naši školu, 
ale společně s dalšími čtyřmi žáky z mikulov-
ské školy i okres Břeclav.

Daniel Nejezchleb reprezentoval v kate-
gorii starších chlapců. V náročném běhu na 
1.500 m sice bojoval, ale na lepší než 10. místo 
to nestačilo.

Mnohem lépe si vedly naše dívky. V katego-
rii mladších dívek obsadila Marie Bartošíková 
3. místo. V kategorii starších dívek dosáhla 
našeho nejlepšího výsledku Kristýna Janečko-
vá, která skončila druhá. Na stupních vítězů 
tak děvčata dostala nejen diplomy, ale i zají-
mavé ceny.

Již nyní se těšíme na účast v příštím roce 
a doufáme, že dosáhneme minimálně stejné-
ho úspěchu jako v roce letošním. 

Radomír Bartoněk, učitel

Mikulovský Bušmen Přespolní běh

V roce 2009 jsme navázali partnerství s MŠ, 
ZŠ a PrŠ Boskovice. Je to projekt, v němž se žáci 
a pedagogové každý rok vzájemně navštěvují 

ve svých školách. V pořadí jedenácté setkání 
se letos konalo v Boskovicích, a to 3. – 4. října. 
Tak jako každý rok byl pro všechny zúčastněné 
přichystán bohatý program, během kterého 
se hlavně žáci obou škol lépe navzájem sezna-
mují a poznávají. Po krátkém přivítání paní 
ředitelkou a vzájemném předání drobných 
dárečků pokračoval program v tělocvičně školy. 
Zde se žáci zúčastnili různých soutěží a her 
a na závěr proběhlo florbalové utkání mezi 
školami. Po krátkém odpočinku nás partner-
ská škola vzala na prohlídku města a po večeři 
si všichni užili bowling.

Druhý den po snídani měli žáci možnost 
projít si celou školu a potkat se s kamarády ve 
výuce.

V dopoledních hodinách jsme se rozloučili 
a odjížděli domů. Všichni si to velmi užili a už 
teď se těší na příští setkání, tentokrát v Husto-
pečích.                                                             Aleš Pavlů, učitel

Partnerská návštěva v Boskovicích

V rámci setkání partnerských škol v Boskovicích se 
žáci zúčastnili různých soutěží a her.

Fo
to

:  A
rc

hi
v š

ko
ly

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Setkání maldých malířů v Hlučíně se zúčastnily 
i Terezie Trojáková a Nikola Vejpustková.
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Jak je již tradicí, i letos se naši žáci oboru 
malíř- lakýrník zúčastnili 8. ročníku Setkání 
mladých malířů v  Hlučíně. Akce probíhala 
ve dnech 7. – 9. 10. 2019 pod patronací Cechu 
malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Hospodářské 
komory a starosty města Hlučína.

 Celkem se zúčastnilo deset škol z různých 
regionů naší republiky a jedna škola ze Sloven-
ska. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně 2. 
ročníku oboru malíř-lakýrník, Terezie Trojá-
ková a Nikola Vejpustková.  V první části žáci 

pracovali na zadané téma. Ve druhé části měli 
ve volbě tématu volnou ruku a mohli tak před-
vést svou kreativitu.

Hlavním cílem setkání bylo porovnání 
schopností, dovedností a výměna zkušeností, 
rovněž poznání stylu práce a nápaditosti malí-
řů z jiných škol.  Vzhledem k tomu, že se nejed-
nalo o soutěž, ale o přátelský sraz, všichni 
zúčastnění si akci užili a těší se na další ročník.

Bronislava Horáková,
učitelka odborného výcviku

V úterý 15. října žáci SOŠ a SOU Hustopeče 
zhlédli v  Moravském divadle Olomouc Puški-
novu hru Evžen Oněgin.  Veršované dílo jim 
přiblížilo tragikomický příběh mladého hrdiny, 
který ztělesňuje osud tzv. zbytečného člověka. 
Inscenace představila milostný nenaplněný 
příběh petrohradského šviháka a introvertní 
Taťány. Osoby se vyvíjejí, z tiché Taťány se stává 
sebevědomá žena a z Oněgina zlomený člověk. 
Představení, kde se verš snoubil s  hudebním 

podtextem, navodilo nejednomu divákovi 
romantické myšlenky.

Ve středu 16. října se žáci prvních studijních 
ročníků zúčastnili divadelního představení 
Like Shakespeare. Jde o projekt společnosti 
Stageart a Divadla Bolka Polívky, hru  napsal 
autor Pavel Trtílek. Poskytla nám průřez 
tvorbou světoznámého dramatika Williama 
Shakespeara. Díky inscenaci jsme se seznámi-
li nejen s  jednotlivými díly, ale zároveň jsme 

nahlédli do jeho soukromého života a do poza-
dí vzniku jeho nejslavnějších dramat. Před-
stavení je od začátku do konce plné energie, 
humorných prvků a rozhodně diváka nenudí. 
Díky výborným hereckým výkonům a moder-
nímu pojetí žákům přináší nejen zábavu, ale 
hlavně poučení. 

Kateřina Bališová

Setkání mladých malířů v Hlučíně

Návštěvy divadel 

Už sedmým rokem se žáci Domova mláde-
že zapojují do dobrovolnického projektu 
72 hodin. Inspirací je jim péče o přírodu a vylep-
šení života kolem sebe. Motto zní: Pomáhám, 
protože chci. Svůj projekt žáci nazvali Ukli-
díme  okolí školy,  a tak se ve čtvrtek 10. října 
do onoho úklidu se vší vervou pustili.  Kopali 

záhony, zametali chodníky, sbírali odpadky,  
a to všechno ve slušivých tričkách. Víme, že 
pomáhat není v  dnešní době pro každého 
samozřejmostí, proto se nám tento projekt 
líbí. Můžeme mnoha lidem ukázat, že to není 
nic náročného a že bychom se  této činnosti 
měli věnovat nejen v rámci charitativních akcí. 
Výsledkem našeho snažení byl úsměv na tváři, 
radost a dobré pocity z vykonané práce. Už teď 
se těšíme na příští rok.

Ludmila Malinková, vychovatelka  

Projekt 72 hodin

Žáci z Domova mládeže kopali záhony, zametali 
chodníky, sbírali odpadky,  a to všechno ve slušivých 
tričkách s mottem Pomáhám, protože chci!
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

let
GYMNÁZIUM 

T. G. MASARYKA 
HUSTOPEČE

1919 - 2019

Gymnázium v sobotu zaplnili bývalí studenti i kantoři
V sobotu 12. října vlála na budově Gymná-

zia na Dukelském náměstí černá vlajka. I přes 
státní smutek se tu však slavilo. Školu zaplni-
lo na dvě stě bývalých i současných studentů 
a kantorů. Za sto let trvání na hustopečském 
gymnáziu odmaturovalo celkem 4245 studen-
tů. Oslavy výročí založení vyvrcholily během 
druhého říjnového víkendu.

Setkání absolventů zahájil v sobotu 
v 11 hodin ředitel Radim Šebesta, který je 
sám bývalým studentem gymnázia. Připo-
mněl významné milníky dějin školy, zejmé-
na nesnadný proces jejího vzniku. Zmínil 
i skutečnost, že byla založena díky prostřed-

kům soukromé nadace a darům veřejné sbír-
ky. Starostka města Hana Potměšilová je také 
absolventkou a po tři desetiletí byla kantorkou 
gymnázia. S přítomnými se podělila o soukro-
mou vzpomínku, budovu školy navštěvovala 
spolu se svým tatínkem ještě v době, kdy zde 
byl mistrem odborného výcviku na zeměděl-
ském učilišti, které zde sídlilo před gymnázi-
em.

Slavnost obohatila klavírní vystoupení 
dnešních studentů, zahráli skladby současné-
ho autora Jana Šimíčka, který speciálně pro 
tuto příležitost složil slavnostní fanfáry.

Kromě jásavých tónů v nich byly slyšet 

i mollové připomínky 
temných období, zejmé-
na začátku 40. let, kdy bylo 
gymnázium zrušeno a z jeho 
moderní prvorepublikové budovy se stal 
SS lazaret.

Ještě v budově současné nemocnice studo-
val malíř Antonín Vojtek, jeden z významných 
absolventů gymnázia. Součástí oslav byla 
výstava jeho obrazů, jedna místnost byla 
věnována abstrakcím čerpajícím z umělco-
vých snových zážitků, ve druhé byly insta-
lovány známé Vojtkovy krajiny. „Je to moje 
krajina, kterou sleduji od mládí, kdy jsem 



HUSTOPEČSKÉ LISTY    11 | 19STR 28

Pamětní desku Vlastimila Svatopluka Jurena odhalila 
současná evangelická farářka Kateřina Rybáriková.

Fo
to

:  J
an

a H
rá

dk
ov

á

ještě jako gymnaziální student jel poprvé na 
kole pod Pálavu, viděl tam mamuty, jejich 
kostry,“ vyznal se z lásky ke své věčné inspiraci 
Vojtek. Na výstavě byla k vidění převážně jeho 
nejnovější díla, například originály tří obrazů, 
které se staly součástí prestižního kalendáře 
pro nadační fond Světluška. Antonín Vojtek 
se věnuje také slovesné tvorbě, prozradil 
nám, že za to může právě studium na husto-
pečském gymnáziu: „Paní profesorka Čejková, 
která bydlela tady nedaleko, na Komenského 
ulici, nám vždycky říkala: Sochař umí vyso-
chat sochu, malíř může namalovat obraz, ale 
největší umění je umění spisovatelské, ten 
umí všechno popsat. Proto jsem napsal už 
15 knih a spojuji to dohromady s malováním.“

Účastníci setkání si poté vyslechli úryvky 
ze vzkazů do budoucnosti, které připravili 
současní studenti. 3. A svým následovníkům 
napsala, aby nehledali smysl života ve slávě 
a bohatství, protože bohatství není v peně-
žence, ale v mysli a duši. Budoucím generacím 
popřáli, aby žily v míru, bezpečí a měly právo 
volby. Vzkazy všech 12 tříd byly zapečetěny 
a budou otevřeny za 25 let. Pro další generace 
bude uložena i Kniha osudů. „Nápad na vytvo-
ření Knihy osudů se zrodil v průběhu příprav 
oslav. Cílem je požádat návštěvníky, o kterých 
toho moc nevíme, aby nám napsali svůj život-
ní příběh, pokud se o něj chtějí podělit,“ vysvět-
lila učitelka Dagmar Langarová. Vzpomínky 
mohli hosté zapsat v jedné z učeben, kde byly 
vystaveny také fotokopie maturitních tabel 
i seznamy všech absolventů.

Po poledni se účastníci chopili cedulky 
s letopočtem svého maturitního ročníku 
a přesunuli se k renesanční kašně před budovu 
školy ke společnému focení. Příslušnou cifru 
držel také nejdéle působící ředitel hustopeč-
ského gymnázia Jan Sedláček i jeho současný 
nástupce. 

„ Když jsem Gymnázium přebíral po panu 
řediteli Sedláčkovi, bylo v dobré kondici. Co 
se tady za ta léta udělalo práce, je něco nesku-
tečného. Na nás je jen, abychom to správně 
uchopili. Stagnování je špatné, naším úkolem 
pro příští léta je rozvinout to, co už bylo dobře 
nastaveno,“ uvedl ředitel Radim Šebesta.

Na výstavě věnované současnosti škola 
prezentovala úspěchy svých studentů v před-
mětových a zájmových soutěžích i aktivity nad 
rámec běžné výuky: exkurze a rozličné projek-
ty. Jedním z nich je mezinárodní projekt Eras-
mus, v jehož rámci zrovna na škole pobývala 
skupina francouzských studentů. „Téma toho-
to projektu je výměna zkušeností z chemie 
v angličtině, takže i když jsou to Francou-
zi, většinou diskutujeme v  angličtině. Naši 
studenti se rádi zapojí a ti, kteří umí fran-
couzsky, mluví francouzsky,“ prozradila učitel-
ka Jarmila Čeperová. Kromě sdílení odborných 
zkušeností a zdokonalení v jazyce přispívají 
výměnné studentské pobyty ke vzájemnému 

poznávání cizích zemí a kultur. 
Hosté z Francie se zúčastnili i slavnostního 

koncertu, který završil sobotní část oslav. Pan 
ředitel v jeho úvodu poděkoval představite-
lům města Hustopeče, Městskému muzeu 
a galerii, římskokatolické farnosti, farnímu 
sboru Českobratrské církve evangelické i Křes-
ťanskému centru Apoštolské církve za jejich 
spolupráci, podporu a zapojení se do oslav.

Kostelem svatého Václava se poté roze-
zněla duchovní hudba v podání špičkových 
interpretů, sólisty opery Národního divadla 
v Praze Zdeňka Plecha, sóloviolisty zlínské 
Filharmonie Bohuslava Martinů Pavla Březíka 
a žádaného pianisty a varhaníka Jana Krále. 
Koncert zakončený Biblickými písněmi Anto-
nína Dvořáka byl noblesní a důstojnou tečkou 
slavnosti.

-kam-
Článek byl zveřejněn 15. 10. 2019 na webu města.

Druhý říjnový víkend žily Hustopeče osla-
vami 100. výročí založení místního gymnázia, 
v neděli se program konal v evangelickém 
kostele. Prvním bodem bylo odhalení nové 
pamětní desky faráře Vlastimila Svatopluka 
Jurena. Ta připomíná jeho odvahu a inicia-
tivu při vzniku první české školy i gymnázia 

v Hustopečích.
Juren zastával názor, že každý má právo na 

vzdělání ve svém mateřském jazyce. V době, 
kdy Hustopeče byly ze dvou třetin německé, 
vyvolala česká škola celou řadu národnostních 
nepokojů, výtržností a útlaků české menšiny. 

„Žáci byli šikanováni svými vrstevníky, máme 
dochované dokumenty, které popisují, jak 
německé děti házely kameny po těch českých. 
A problémům se nevyhnuli ani dospělí. Ze 
záznamů vyplývá, že nejednou měli okna 
pomazaná lejnem a nadávky či výhrůžky neby-
ly ničím výjimečným,“ popsala situaci součas-
ná evangelická farářka Kateřina Rybáriková.

Sám Juren čelil veřejným dehonestacím, 
křivým obviněním i fyzickým útokům. I přesto 
se nevzdal a po české škole základní usiloval 
o to, aby studenti mohli navázat dalším vzdě-
láváním na škole střední. „Pan Juren říkal, že 
tímto bude zachován český dorost v Hustope-

čích.  Díky jeho iniciativě mohly děti z českých 
rodin, jakmile odrostly základní škole, pokra-
čovat na českém gymnáziu,“ doplnila Rybári-
ková. To vzniklo v roce 1919, první dva roky bylo 
soukromé a poté ho převzaly státní úřady.

„Všem na gymnáziu přeji, aby jakékoliv 
menšiny, ať už se jedná o náboženskou nebo 
například politickou, už nikdy nemusely čelit 
útlaku. Je dobře, že po 100 letech už společnost 
toto netoleruje, a věřím, že to tak i zůstane,“ 
uzavřela své vyprávění o okolnostech založení 
Gymnázia Rybáriková.

Tečku za událostmi připomínající 100. 
výročí udělali pastor Apoštolské církve Karel 
Fridrich s přednáškou o vlivu Písma svatého 
na vývoj českého jazyka a současní i bývalí 
studenti a pedagogové společným koncertem 
v evangelickém kostele.                                      -hrad-
Článek byl zveřejněn 16. 10. 2019 na webu města.

Farář Juren má nově pamětní desku na evangelickém kostele
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Po poledni se účastníci chopili cedulek s letopočty svého maturitního ročníku a přesunuli se k renesanční kašně 
před budovou školy ke společnému focení.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

CÍRKVE

Poslední říjnový večer se v  mnoha zemích 
nese ve znamení Halloweenu. Tento svátek je 
rozšířený především v anglicky mluvících zemí 
a postupně proniká díky globalizaci a komerci-
alizaci do jiných části světa i do našich zemích. 
Současné slavení Halloweenu se často vrací 
k pohanským kořenům, i když v sobě zahrnuje 
matoucí směs starých tradic a jejich symbolů.

Tento svátek má své kořeny v  dávné tradi-
ci Keltů. Ti se v  noci z  31. října na 1. listopadu 
loučili s  létem a slavili příchod nového roku. 
Noc, která dělila říjen a listopad, byla poslední 
nocí keltského roku. Keltové ji nazývali Samha-
im podle keltského boha Samhaina - pána 
mrtvých. Keltové věřili, že o svátku Samhaim 
se ruší hranice mezi světem mrtvých a živých 
a duchové zemřelých se mohou vrátit na zem. 
Protože měli strach z duchů mrtvých (věřili, že 
duchové zemřelých mají moc ubližovat živým), 
navlékali si masky a převleky, aby se proti nim 
chránili. Zároveň si chtěli duchy zemřelých 

usmířit a příznivě naklonit. Proto jim napří-
klad dávali jídlo na práh domu.

V  současnosti se již nepoužívá název 
Samhaim, ale z  angličtiny převzatý název 
Halloween. Když se dostalo křesťanství na 
území obývané Kelty, pokusili se křesťanští 
misionáři pohanskému svátku dát nový smysl. 
Svátek Samhaim byl nahrazen slavností všech 
svatých slavenou 1. listopadu. Slavnost všech 

svatých má své kořeny v 7. století a slavila se 13. 
května. Teprve za papeže Řehoře III. (8. st.) byla 
přesunuta na 1. listopad. Svátek dostal název 
All Hallows Evening. Tento název si však lidé 
zkrátili do dnes známého názvu Halloween.

Křesťané si své zemřelé připomínají 2. listo-
padu. Proto je v kalendáři napsáno „Památka 
zesnulých“ nebo „Vzpomínka na všechny věrně 
zemřelé“. Je to den, kdy lidé vzpomínají na blíz-
ké zemřelé. Nejedná se tedy o strach z návratu 
duší zemřelých na tento svět za účelem ubli-
žování živým. Pro křesťany je to den naděje na 
posmrtný život u Boha, proto se zvláště v tento 
den modlí za své blízké, kteří zemřeli, ale ještě 
nemohou žít u Boha. Věří totiž, že v modlitbě 
a oběti mohou vyprosit u Boha milost odpuš-
tění (tzv. odpustky) pro zemřelé. Modlí se za to, 
aby se duše zemřelých dostaly co nejdříve do 
nebe.

 Vojtěch Zahrádka, kaplan

Halloween a dušičky - jeden svátek nebo dvě různé tradice?

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

30 let svobody
Co je to svoboda? Dělat si, co chci? Smět 

konečně dělat, co jsem nesměl? A proč jsem to 
nesměl? Buď to bylo špatné a nesmí se to dál, 
anebo to bylo dobré a špatný byl ten, kdo to 
zakázal. 

Obávám se, že lidé dnes špatně chápou 
význam slova svoboda. Pravda je, že jsme se ji 
neměli kde naučit, a tak už pár let prožíváme 
začátečnické chyby nebo se potýkáme s chová-
ním lidí, kterému se lidově říká „jak utržený ze 
řetězu“.  Řekla bych, že to jsou dětské nemoci 
demokracie. A tady jde o další nepochope-
ní pojmů, demokracie nerovná se svoboda. 
Svoboda je jen jedním z  rysů demokracie, 
dalším je třeba odpovědnost. Demokracie 
také znamená, že se všichni dohodneme na 
pravidlech; že nám je neurčuje nikdo jiný. 
A všichni ta pravidla potom musí ctít. 

Nejsem politolog, proto se do dalších úvah 
nebudu pouštět. Ale vím, že hledat chyby, 
vyzdvihovat je a nadávat na ně, vede jen k pesi-
mismu, negativitě a blbé náladě. Mnohem 
lepší, a pro duši i tělo zdravější, je hledat důvo-
dy k  vděčnosti.  Za příklad si vezměme třeba 
jen události  minulého měsíce. Před 30 lety 

bychom nemohli odhalit desku evangelické-
mu faráři na zdi kostela a už vůbec by se na 
tom nechtěla podílet radnice města. Nemoh-
ly by proběhnout oslavy výročí gymnázia bez 
rudých šátků či hvězd. V  muzeích většinou 
visely jen národní kroje a fotografi e česko-
slovensko-sovětského přátelství. Tímto všem 
zmíněným institucím v Hustopečích děkuji za 
uspořádání pěkných oslav, kterých jsme jako 
sbor mohli být součástí. 

Před 30 lety bychom jako farní sbor nemoh-
li pořádat veřejné akce jako Zahradní slavnost, 
přednášky, kurzy, Noc kostelů. Nám, církvím, 
se rozhodně volně dýchá.  Je to, jako když 
pustíte ptáčka z  klece nebo rybku ze zatuch-
lého jezírka do proudící bystřiny. Ano, jsou tu 
velká nebezpečí, na ptáčka číhá kočka nebo 
jiný dravec, potrava už nepadá do krmítka 
automaticky, když se ptáček zraní nebo přijde 
nemoc, nikdo mu nepomůže, musí si poradit 
sám. Ale možnost roztáhnout křídla a letět dál 
než jen z bidýlka na bidýlko (nebo z bydla na 
bydlo), ta za to stojí. Tomu se nic nevyrovná.  

Důvody k  vděčnosti si budeme připomí-
nat i na bohoslužbách v  neděli 17.listopadu 

v  10.00, které tomuto výročí budou věnovány. 
Neděláme v kostele státní propagandu. Děku-
jeme Bohu za to, že se můžeme svobodně 
shromažďovat ke čtení Božího slova, zpěvu 
a modlitbám, že můžeme budovat církev-
ní školy a střediska Diakonie, že naši faráři 
mohou studovat v  zahraničí, že můžeme vysí-
lat misionáře do zemí, od kterých nás před 
30 lety dělila železná opona. Chvála Pánu! 

Krásný barevný listopad, plný vděčnosti za 
to, co máme i za ty, které jsme měli a již jsme 
je museli z pozemského života propustit, všem 
přeje 

Kateřina Rybáriková,
pastorka sboru

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

V  úterý 8. října jsme jeli do našich oblí-
bených termálních lázní  Györ. Lázně byly 
otevřeny v říjnu 2003. Alkalická hydrogen-
uhličitanová, 63o C teplá voda s vyšším obsa-
hem jodidu tu tryská z hloubky 2 000 m. Léčivá 
voda se užívá k léčení kloubů, kostí. 

 Lázně disponují třemi termálními a pěti 
zážitkovými bazény. Jeden léčivý bazén připo-
míná noční náladu pod nebem plným hvězd, 
další má šachovnici a poslední termální 
bazén disponuje kromě vnitřní i částí venkov-

ní s  masážními tryskami. Zážitkové  bazény 
baví návštěvníky obřím umělým vodopádem, 
gejzíry, vodním barem, vírem, jeskyní nebo 
vodní záclonou. Všechny tyto vodní atrak-
ce jsme si užívali. Nechybělo občerstvení 
a k tomu nezbytná káva. Počasí nám také přálo, 
dokonce jsme se i trochu opálili. 

Bohumila Defeldová,
předsedkyně místní organizace STP

Vodní radovánky v Györu 

Termální voda v maďarských lázních léčí klouby.
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Ve středu 9.října přivítali členové Klubu 
historie a vlastivědy v prostorách Kina pedago-
ga a primáše cimbálové muziky Šmytec Marka 
Trávníčka s poutavou přednáškou O lidovém 
zpěvu a hudbě na Hanáckém Slovácku.

Marek Trávníček se jako rodák z Čejkovic 
věnuje lidové muzice od svého dětství. Nejpr-
ve působil v dětském lidovém souboru Iskerka, 
ale postupně se díky hře na housle začal více 
věnovat cimbálové muzice. V roce 2000 spolu 
se sedmi dalšími hudebníky založil Brněnskou 
cimbálovou muziku Šmytec.

Lidové písně si lidé předávali po staletí 
z pokolení na pokolení takzvaně z úst do úst, 
tedy rodiče zpívali písně dětem a ty je pak zase 
předávaly dál. Písně, které se dochovaly do 
dnešních dnů, jsou obvykle 150-200 let staré 

a patří k tradičnímu nehmotnému anonymní-
mu dědictví dané oblasti.

Místní příslušnost je pro lidovou píseň 
typická. Díky obtížné migraci v minulosti se 
dochovávaly písně v nezměněné a pro daný 
region či vesnici specifi cké formě. Mluvíme-li 
pak o lidové písni na Hanáckém Slovácku, jde 
o písně vzniklé v oblasti sahající od Hustopečí 
přes Klobouky u Brna po Kyjov a od Velkých 
Bílovic či Moravského Žižkova po Dambořice či 
Ždánice. Předávání ústně z generace na gene-
raci změnily až snahy sběratelů zařadit lidové 
písně do sborníků.

„Jedním z nejvýznamnějších a nejstarších 
sborníků je například Gubernální sbírka písní 
a instrumentální hudby z Moravy a Slezska 
z roku 1819 od autorů Karla Vetterla a Olgy 
Hrabalové, nebo Moravské národní písně 
Františka Sušila z roku 1860, či Národní písně 
moravské v naše nasbírané od Františka Barto-
še z roku 1901,“ uvedl pedagog a dodal: „Přímo 
místně je pak velmi významnou sbírkou Lido-
vé písně z Hustopečska od Hynka Bíma. Ten 
se spolu s Leošem Janáčkem a Františkem 
Bartošem zasadil i o autentické zaznamenává-
ní lidové hudby fonografem. A jde o záznamy 
velmi kvalitní.“

Lidové písně Hanáckého Slovácka jsou 
skupinou písní, které nemají jednotný melo-
dický ani harmonický základ, ani jednotný 
rytmus. „Pro jižní část Hanáckého Slovácka 
jsou více typické písně v mollové tónině – smut-
né, tklivé, táhlé. Zatímco pro severní část jsou 
typické spíše písně v tónině durové – veselé, 
skočné, často v 2/4 nebo 4/4 taktu. Zpěv pak 
bývá doprovázen muzikou, buď cimbálovou 
nebo dechovou, a nebo i štrajchovou – tedy 
smíšenou,“ dodal Trávníček.

Primáš cimbálové muziky Šmytec pak 
písně ještě rozdělil i podle obsahu a návštěv-
níci si měli možnost poslechnout ukázky 
jednotlivých typů písní. Zazněla například 
balada Hory, hory, či milostná píseň Majda-
lenko Studýnkova, svatební Nepůjdu já za 
takýho, z vojenských a rekrutských písní   Dyž 
jsem na koníčka sedal, či koleda Narodilo se 
děťátko, ale i žertovné nebo sociální písně. 
Nelze opomenout ani ukázky tanců Zavádka, 
Skočná či Verbuňk. A díky umu Marka Trávníč-
ka zazněly na přednášce i jeho housle a variace 
nápěvků podle místní příslušnosti.

Zpěv doprovázel lid po celý rok, v písni lidé 
vyjadřovali svá přání, radosti i svůj smutek. 
I když dnes se může zdát moderní tvorbou 
lidová píseň a její tradiční předávání z genera-
ce na generaci utlačena, stále je z řad mladých 
lidí zájem se lidové písni a muzice věnovat. 
A tak v naší lokalitě můžeme najít kapely jako 
Zavádka z Čejkovic, Vonica z Krumvíře, Lália 
nebo Guráš z Velkých Bílovic.  

Renata Heklová
Článek byl zveřejněn na webu města 10.10. 2019.

O lidovém zpěvu a hudbě na Hanáckém Slovácku

Primáš Marek Trávníček posluchačům na přednášce 
zahrál ukázky různých typů lidových písní našeho 
regionu.
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Poděkování

Chtěly bychom tímto veřejně 
poděkovat manželům Průdkovým za 
to, že se nám, seniorům, s  takovým 
nasazením věnují. Za to, že to dělají 
ve svém volném čase. Za to, že s námi 
mají trpělivost. Za to, že se tance 
musí napřed naučit doma oni sami. 
Za to, že Hela potom vysvětluje, 
mluví a mluví až přichází o hlas. Za 
to, že je to s námi baví a snad i bude 
bavit dál.
Dušane a Heli, děkujeme!

Tanečnice Na stará kolena
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V srpnu hustopečští Všehoschopní společ-
ně s divadelním souborem Foor opět kočovali 
s povozem po jižní Moravě a hráli pohádku 
Zvířátka a Petrovští. Všichni hrajeme hlav-
ně pro radost dětí, dospělých, a také my si 
to velmi užíváme. Vstupné bylo dobrovolné, 

tentokrát jsme ho věnovali postiženým dětem. 
Letos jsme vybrali 20.000,- Kč. Vybrané fi nan-
ce jsme v září rozdělili rovným dílem mezi pět 
hendikepovaných dětí v obcích, kde jsme hráli. 
Děkujeme obcím Němčičky, Bořetice, Kobylí, 
Velké Pavlovice a Hustopeče za podporu.

Charitativní kočovné divadlo

První zářijový pátek pořádal náš spolek 
Ovčí bál. Tentokrát bylo dobrovolné vstupné 
určeno na nový vánoční strom na náměstí. 
Stávající vánoční strom již začíná tak trochu 
přerůstat. Počasí nám letos nepřálo, pršelo, 
ale přesto zábava probíhala až do třetí hodiny 
ranní. Jelikož se sešlo málo lidí, vybrali jsme 
pouze 14.000 Kč na dobrovolném vstupném 
a na občerstvení jsme krásně prodělali. Tímto 
se splnilo přání našeho oblíbeného předse-
dy nafurt Mirka Vodáka (konečně prodělat). 

Vánoční strom bude stát asi 30.000,-. Členové 
spolku rozhodli, že zbývající částku uhradí-
me z našeho rozpočtu. Případně nám může-
te přispět na Mikulášském jarmarku, kde 
bude nový vánoční strom slavnostně zasazen 
a odhalen. Děkujeme kapelám Poollitters, 
Skrznaskrz a Tr!ckjam za to, že zdarma zahrá-
ly a děkujeme také všem, kteří přispěli nebo 
přiložili ruku k dílu.

Kamil Konečný,
člen Spolku Všehoschopných

Ovčí bál pro vánoční strom

Peníze z dobrovolného vstupného získaného během 
divadelního kočování Všehoschopní rozdělili rovným 
dílem mezi pět hendikepovaných dětí v obcích, kde 
hráli.
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SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH

VÍNO A HUSTOPEČE

 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hustopečích
zve všechny vinaře na 

PŘEHLÍDKU MLADÝCH VÍN ROČNÍKU 2019, 
 která se uskuteční ve čtvrtek  28. listopadu 2019 v 18.00 hod. 

v zahrádkářském sklepě  na Turhandlích.

Své vzorky můžete přinést před zahájením přehlídky 
a dát je přímo na připravené stoly.

Vzorek bude označen odrůdou a jménem vystavovatele (vinaře).
1 vzorek = 1 lahev 0,75 l. Vstup volný. 

Zve výbor ZO ČZS.

Vinařské čtvrtky 2020
Rádi sdělujeme zájemcům 

o jihomoravská vína, že již také 
připravujeme další ročník „vinařských 

čtvrtků„. Ty se opět budou konat ve 
sklepě naší organizace na Turhandlích. 

První ochutnávka se bude konat 
16. 1. 2020.  V 18 hodin nám s velkou 

pravděpodobností svá vína představí 
Vinařství U Kapličky ze Zaječí. 

Všechny zájemce rádi uvítáme 
a očekáváme, že společně prožijeme 

příjemný večer.
Výbor  ZO ČZS Hustopeče

INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Bowling Velké Pavlovice hledá pro 
obsluhu  za bar servírku nebo číšníka, rádi 
zaučíme. Nástup možný ihned. Vhodné i pro 
studenty. Tel.: 777 664 024 

OBČANSKÁ INZERCE
• Prodám nové postele a skříně. Zn.: sleva. 
Tel.: 722 315 275 

• Prodám nákladní vozík za traktor, nutno 
vidět, v dobrém stavu. Cena dohodou – 
Hustopeče. Tel.: 608 624 658, 775 527 167

• Prodám kuchyňská kamna zn. Amica, 
kombinovaná. Horní hořáky na vaření – plyn, 
trouba elektrická. Hustopeče. Cena dohodou – 
levně.  Tel.: 608 624 658, 775 527 167

• Prodám pánské sportovní kolo zn. Author – 
zachovalé. Perfektní, málo jeté. Cena dohodou 
– Hustopeče. Tel.: 608 624 658, 775 527 167

• Pronajmu pole a vinohrad v Hustopečích 
vice informací na čísle 608 870 679.

• Prodám nemovitost v k.ú. Hustopeče u Brna, 
ul. Javorova 826/23. Byt 2+1 v 1. nadzemním 
podlaží o výměře 61,01 m2 a spoluvlastnický 
podíl 754/5960 na společných částech domu, 
pozemek p.č. 2232. Byt v původním stavu.
Pozemek p.č. 2246 o výměře 95 m2 jehož 
součástí je garáž, hospodářské stavení, zemní 
sklep a dále zahrada p.č. 2260/60 o výměře 
81 m2. Přibližná celková cena těchto 
nemovitostí 3 800 000 Kč. Tel.:  777 314 297, 
605 550 338

INZERCE
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SPORT

Hustopečtí atleti zakončili letošní závod-
ní sezonu posledním závodem Zajícovy ligy, 

a to silničním během v Moravském Krumlově, 
který se konal v  sobotu 19. října.  Na tratích 

450m až 1950 m se ani tentokrát naši atleti 
neztratili a v  silné konkurenci dalších oddílů, 
které se celého seriálu šesti závodů účastní, 
získali hned několik bodovaných míst a tři 
medaile. Dělené třetí místo získala Vendul-
ka Seďová v  běhu na 500m, Nikola Seďová 
to stejné umístění vybojovala na trati 1150m. 
Obrovským úspěchem bylo vítězství Mirečky 
Jankechové v kategorii nejmladších přípravek. 
Z Moravského Krumlova si Hustopeče odvezly 
celkem tři poháry za celkové umístění jedno-
tlivců. Nikola Seďová si svými výkony za celý 
rok  vybojovala  v celkovém hodnocení jednot-
livců druhé místo, stejně jako Vít Krůza, její 
sestra Vendula dosáhla až na zlatý pohár. 
Nicméně i atleti, kteří se nedostali na stupně 
vítězů, přispěli svým nemalým dílem k  celko-
vému výsledku družstva, neboť se počítá každý 
bod. Již nyní se atleti chystají na další sezonu 
a těší se na jarní závody tohoto seriálu. 

Michaela Houdková,
trenérka

Z Moravského Krumlova si Hustopeče odvezly 
celkem tři poháry za celkové umístění jednotlivců.

Obrovským úspěchem bylo vítězství Mirečky 
Jankechové v kategorii nejmladších přípravek.
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Tři poháry ze Zajícovy ligy

Reprezentovat svůj kraj je vždy velkou 
poctou pro každého atleta, stejně tak pro 
mladé závodníky z  Hustopečí. V  rámci mezi-
krajového utkání mladšího žactva pěti krajů 
Moravy se do reprezentace Jihomoravského 
kraje dostala hned trojice mladých atletů 
z Hustopečí. A vedli si výborně. Svými výkony 
přispěli k  celkově druhému místu Jihomorav-
ského kraje.

Hustopeče reprezentovali tentokrát 
výhradně vrhači. „Ve vrhu koulí najdete v kraj-
ském žebříčku na prvních čtyřech místech 
hned tři závodnice z  Hustopečí, a tak bylo 
jasné, že první dvě z  nich budou na této pres-

tižní soutěži reprezentovat náš kraj,“ řekl nám 
trenér hustopečských atletů Zbyněk Háder, 
který byl na této akci také krajským trenérem 
vrhů a hodů. „Více se dařilo Nikitě Mayerhofer, 
která skončila celkově třetí výkonem 10,96 m. 
Jen o dvě příčky níže skončila Natálie Humpo-
líková výkonem 10,56 m. „Obě děvčata potvr-
dila své postavení nejen na čele krajského 
žebříčku, ale také v širší špičce České republiky,“ 
dodal Háder. 

Třetím účastníkem mezikrajového utká-
ní byl oštěpař Štěpán Paulík. Tomu se však 
nedařilo podle jeho představ. Ani v  jednom 
pokusu se mu nepodařilo posadit oštěp do 

ideální linky hodu, a tak nakonec skončil 
výkonem 33,75 m na šestém místě. Přitom 
myslel mnohem výš. „Štěpán měl velmi nároč-
nou sezónu a ve všech závodech předváděl 
skvělé výkony. V  tom úplně posledním byl 
už trochu unavený a vybral si slabší chvilku. 
Přesto zaslouží pochvalu za to, jak se celý rok 
pral s  konkurencí,“ pochválil svého svěřence 
Zbyněk Háder. 

Hustopečští atleti patřili v  krajské repre-
zentaci k  těm nejpočetnějším. Pro své druž-
stvo získali cenné body a i díky nim vybojoval 
tým Jihomoravského kraje stříbrné medaile.

-had-

Tři hustopečští atleti ve výběru Jihomoravského kraje

Závěr letošní atletické sezóny patřil mlad-
ším žákyním, které vybojovaly dva cenné 
úspěchy. Nejprve získaly bronz na Přeboru 
Jihomoravského kraje a stejný kov získaly i na 
Mistrovství Moravy. Těmito skvělými výsledky 
završily letošní velmi úspěšnou sezónu husto-
pečské atletiky.

Do krajského přeboru šla obě společ-
ná družstva ml. žactva Hustopečí, Břeclavi 
a Valtic jako vítězové své oblastní skupiny. 
Podle postavení v krajském žebříčku patřili jak 
chlapci, tak i děvčata k  favoritům na medaili, 
a tím i postupu na Mistrovství Moravy a Slez-

ska, což je pro tuto věkovou kategorii nejvyšší 
možná soutěž. Bohužel ze zdravotních důvodů 
nemohla nastoupit obě družstva v kompletní 
sestavě. To se projevilo zejména na výsled-
ku chlapců, kteří skončili celkově na čtvrtém 
místě, a těsně jim unikl postup na Moravu. 
Z  hustopečských atletů se nejvíc dařilo Štěpá-
nu Paulíkovi, který vyhrál soutěže v hodu oště-
pem i kriketovým míčkem a přidal 8. místo 
v  běhu na 60 m. Cenné body získal Dominik 
Machala, který byl třetí ve štafetě a desátý 
v běhu na 60 m a Lukáš Mach, který byl devátý 
v běhu na 800 m a šestý ve štafetě. Silné disci-

plíny našich děvčat jsou zejména vrhy a hody 
i skok vysoký. To se potvrdilo i v  tomto závo-
dě. „Famózní výsledek dosáhla naše děvčata 
ve vrhu koulí,“ hodnotil výkon hustopečských 
děvčat trenér Petr Pláteník. „Nejen, že všech-
ny tři skončily mezi nejlepšími čtyřmi, ale 
vítězná Natálie Humpolíková zaznamenala 
výkonem 11,52 m nejlepší výkon roku v  Jiho-
moravském kraji a druhá Nikita Mayerhofer 
jako druhá závodnice v kraji pokořila výkonem 
11,11 m hranici jedenácti metrů. Čtvrtá v soutě-
ži koulařek skončila Daniela Fadrná výkonem 
10,21 m. Všechna tři děvčata výrazně bodova-

Mladší žákyně vybojovaly bronz na Mistrovství Moravy
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la také v  oštěpu a první dvě jmenované i ve 
skoku vysokém. Potěšila mě také v  běhu na 
800 m Nikola Seďová, která v novém osobním 
rekordu 2:47,97 min. skončila šestá a bodova-
la společně s Klárou Eliášovou také ve štafetě,“ 
dodal Pláteník. V  součtu bodů naše děvča-
ta vybojovala bronzovou medaili za dvěma 
brněnskými celky a postoupila na Mistrovství 
Moravy.

Do Šumperku odjelo společné družstvo 
ml. žákyň v kompletním složení a na výsledku 
to bylo hned znát. Nejen, že jsme tentokrát 
byli jednoznačně lepší než obě brněnská druž-
stva, ale hned od začátku bylo jasné, že mezi 
dvanácti nejlepšími mužstvy Moravy budeme 
spolu s  domácím Šumperkem a Kopřivnicí 
bojovat o medaile právě my. Boj to byl napí-
navý až do poslední disciplíny a nakonec nám 
přinesl cennou bronzovou medaili. „Opět 
se nám nejvíce dařilo díky Nikitě Mayerho-
fer, Natálii Humpolíkové a Daniele Fadrné 
v  silných „hustopečských“ disciplínách, tedy 
vrhu koulí, hodu oštěpem a skoku vysokém, 
ale výborným sedmým místem a skvělým 
časem v běhu na 1 500 m znovu potěšila Nikola 
Seďová. Poslední naší závodnicí, která si na krk 

pověsila bronzou medaili byla Klára Eliášová. 
Tato medaile patří mezi nejcennější výsledky 

hustopečské atletiky tohoto roku,“ spokojeně 
konstatoval trenér Petr Pláteník.                     -had-

Družstvo mladších žákyň získalo bronz na Mistrovství Moravy i na přeboru Jihomoravského kraje. Zleva: 
Daniela Fadrná, Klára Eliášová, Nikola Seďová, Natálie Humpolíková a Nikita Mayerhofer.
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Krytý bazén
po – pá  6.00 – 8.00  ranní plavání
po – pá 14.00 – 20.00 podle  rozpisu
so – ne 14.00 – 19.00

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

Pronájem sportovní haly
Nabízíme volné hodiny ve sportovní hale na 
rok 2019/2020 ve dnech a časech:
pondělí  13.30 – 16.30
úterý  13.30 – 15.00 20.30 – 22.00
středa 20.30 – 22.00
čtvrtek 13.30 – 15.00 20.30 – 22.00 

SPOZAM  
V hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur se 

ve dnech 19. – 22. září 2019 uskutečnilo v pořa-
dí již páté mistrovství světa v  karate Goju 
Ryu, kterého se zúčastnil i šestadvacetičlenný 
český reprezentační tým. Do něho se zařadil 
i Vojtěch Sůkal z Hustopečí, který přivezl hned 
dvě zlaté medaile. První místo obsadil v  kate-
gorii Cadet Individual 14 – 15 let a na druhou 
nejvyšší příčku se mu podařilo dosáhnout 
společně s Brunem Čáslavou a Vítem Masařem 
v kategorii Kata Team 14 – 17 let. 

Vojta se k  základům karate dostal už ve 
čtyřech letech, kdy doprovázel na tréninky 
staršího bratra Davida. Pod vedením trenéra 
Bronislava Puzrly se z  něj stal skvělý závod-

ník. „Není to jen o vlohách, ale o samotném 
závodníkovi. Hlavní je, aby chtěl být výbor-
ný. Já říkám, že tím musí onemocnět a Vojta 
onemocněl správně,“ dodal Puzrla

-hrad-

Sůkal mistrem světa v Karate Goju-ryu
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Na stránkách Hustopečských listů ve společenské 
růbrice, můžete uveřejnit blahopřání,

vzpomínky a poděkování. 

Text a foto můžete zaslat na: 
tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412
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Všechna tři družstva oddílu stolního teni-
su TJ Agrotec Hustopeče mají již odehráno  
několik kol mistrovských utkání a prozatím 
si nevedou vůbec špatně. A družstvo mužů 
v  první lize má doposud odehráno 6 utkání 
s  dvěma vítězstvími, jednou remízou a třemi 
porážkami. Ukazuje se, že letošní první liga 
je nesmírně silná a čekají nás v ní velice těžké 
boje. Tabulka je ve  své střední části nesmír-
ně vyrovnaná a každý může porazit každého. 
Prozatím nejlepšími hráči jsou Tomáš Koldas 
a Tomáš Kopányi, velice dobře si vede i Anto-
nín Schwarzer. Z první ligy sestupují 3 družstva 
a nikdo nebude chtít sestoupit. Bude to bitva 
až do posledního kola!

B družstvo, které startuje v krajské soutěži, 
má doposud odehrána 3 mistrovská utkání 
a jejich bilance je jedno vítězství, jedna remíza 
a jedna prohra. Nejlepšími hráči jsou Rostislav 
Hladký a navrátilec Martin Klabusay. Zatím je 
velice brzo na nějaké hodnocení, ale věříme, 
že B družstvo bude po celou sezonu se pohy-
bovat v klidném středu tabulky. 

Třetím družstvem zapojeným do soutěží je 
družstvo mládeže, startující v  okresní soutěži. 
Na to, že chlapci hrají tuto soutěž první rok, 
si vedou velice dobře. Dokázali dvakrát zvítě-
zit a jednou prohráli. Všechna utkání zatím 
odehrála sestava Ondřej Topinka, Jakub Sedlá-
ček a Tomáš Wech.

Jan Matlach,
předseda oddílu stolního tenisu 

Stolní tenisté mají naplno rozehrané mistrovské soutěže

Ondra topinka ve hře

Fo
to

:  a
rc

hi
v k

lu
bu

1.liga mužů
1. KST SK US Steinerová Choceň 6 6 0 0 0 60:28 18
2. TTC Elizza Praha 5 5 0 0 0 50:27 15
3. SKST Stavoimpex Hodonín 6 4 1 1 0 56:37 15
4. HB Ostrov 5 4 0 1 0 48:31 13
5. TJ Ostrava KST B 6 2 2 2 0 47:50 12
6. KST NOVÝ JIČÍN 6 2 1 3 0 42:52 11
7. TJ Agrotec Hustopeče 6 2 1 3 0 44:42 11
8. TTC MS Brno 5 2 1 2 0 35:38 10
9. SKST Baník Havířov B 6 2 0 4 0 44:49 10
10. DTJ Hradec Králové 5 2 0 3 0 37:40 9
11. SKST Warmnis Liberec B 5 2 0 3 0 35:38 9
12. TJ Sokol PP Hradec Králové 2 B IMEDA 6 1 1 4 0 44:57 9
13. SF SKK El Niňo Praha B 5 1 1 3 0 36:47 8
14. KST Zlín 6 0 0 6 0 18:60 6

Krajská soutěž II. třídy C
1. SK Baník Ratíškovice A 3 2 1 0 0 29:18 10
2. SKST Hodonín D 3 2 0 1 0 28:16 9
3. TJ Sokol Rakvice A 3 2 0 1 0 24:15 9
4. TJ Sokol Lanžhot B 3 2 0 1 0 28:18 9
5. TJ Jiskra Strážnice C 3 2 0 1 0 22:23 9
6. SKST Rohatec A 2 2 0 0 0 20:14 8
7. TJ Agrotec Hustopeče B 3 1 1 1 0 20:22 7
8. TJ Vlast Ježov A 2 1 0 1 0 18:14 5
9. TJ Sokol Bučovice A 3 0 0 3 0 12:30 3
10. TJ Sokol Kobylí B 3 0 0 3 0 9:30 3
11. SPIN Lednice B 2 0 0 2 0 10:20 2
12. TJ Sokol Hodonín B 0 0 0 0 0 0:0 0

OP2 dorostu
1. TJ SPORT Němčičky 3 3 0 0 0 29:1 12
2. TJ Sokol Kobylí 3 3 0 0 0 29:1 12
3. STP Mikulov B 3 3 0 0 0 25:5 12
4. TJ Agrotec Hustopeče 3 2 0 1 0 19:11 9
5. TJ Sokol Morkůvky B 2 2 0 0 0 12:8 8
6. TJ Sokol Brumovice B 3 0 1 2 0 9:21 4
7. SK Březí B 2 0 1 1 0 6:14 3
8. TJ Sokol Lanžhot 3 0 0 3 0 5:25 3
9. TJ Jevišovka-Drnholec 3 0 0 3 0 4:26 3
10. TJ Sokol Rakvice 3 0 0 3 0 2:28 3

Radost z vítězství žactva nad týmem Jevišovky 
v poměru 7:3. Na snímku jsou odleva Matěj, Jakub 
a Stanislav Sedláčkovi, Ondra Topinka a Tomáš Wech, 
nad nimi trenér František Hanák.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci září 2019
03.09.1938 Marie Sadílková
05.09.1931 Miroslav Jančařík
03.09.1935 Ludmila Fejerová
03.09.1939 František Kabát
05.09.1938 Bronislava Kaňová
06.09.1936 Eva Chaloupková
10.09.1939 Libuše Kožnarová
11.09.1934 Jiřina Wetterová

12.09.1936 Božena Čápková
12.09.1939 Ludmila Tesařová
13.09.1931 Josef Komárek
13.09.1934 Stanislav Tomeš
14.09.1938 Václav Kala
15.09.1938 Marie Hovězáková
19.09.1929 Marta Franková
20.09.1932 Václav Sadílek

20.09.1938 Anna Ivičičová
21.09.1936 Ludmila Třeštíková
23.09.1931 Milada Vedrová
23.09. 1933  Jan Netopil
27.09.1936 Ladislava Štodrová
28.09.1933 Věra Moltašová
29.09.1929 Ludmila Vajbarová

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností

Poděkování

Děkujeme všem kamarádům, přátelům a známým, kteří se s námi 
rozloučili se synem, Zoltánem Šillingem, dne 16.9. 2019.

Děkují rodiče Šilingovi za projev soustrasti a květinové dary.

Děkujeme všem kamarádům, přátelům a známým, kteří se s námi 
rozloučili s panem Antonínem Pinkasem dne 11. 10. 2019. 

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 
Manželka, děti s rodinami a sestra s rodinnou.

•prodloužení současné ulice Kpt. Jaroše podle Přílohy, 
varianta č. 1 

•schválení čtyř nových ulic a jejich napojení na 
stávající uliční síť podle Přílohy, varianta č. 1. 

Příloha je součástí zápisu. 
Usnesení č. 58/22/19: RM schválila Dodatek č. 

1 ke Smlouvě o dílo se společností Umělky s.r.o., 
Fučíkova 909/19, 628 00 Brno, IČ: 04776763. 

Usnesení č. 59/22/19: RM schválila uzavření 
Darovací smlouvy s Jihomoravským krajem, 
kterou město Hustopeče získává do svého 
majetku 4 ks informační tabule k auditu 
familyfriendlycommunity. 

Usnesení č. 60/22/19: RM schválila Provozní řád 
Seniortaxi platný od 1. 10. 2019. 

Usnesení č. 61/22/19: RM neschvaluje navýšení počtu 
jízd jednotlivých uživatelů Seniortaxi v rámci 
kalendářního měsíce, nad rámec stanovený 
provozním řádem. 

Usnesení č. 62/22/19: RM schválila dodávku 
a montáž 4 ks kuchyňských linek v Penzionu 
pro seniory fi rmou Interia 3000, s.e.o., 
Sportovní 101, 664 61 Opatovice, za nabídkovou 
cenu 155.880 Kč bez DPH. Cenová nabídka 
a specifi kace je přílohou. 

Usnesení č. 63/22/19: RM projednala zápis z komise 
pro Územní rozvoj Hustopeče ze dne 13. 8. 2019. 

Usnesení (úkol) č. 64/22/19: RM ukládá komisi pro 
místní rozvoj pokračovat v  hledání ideálního 
řešení přístupu a parkování v lokalitě u krytého 
bazénu a navazujícího areálu SPOZAM.

Usnesení č. 65/22/19: RM schválila uzavření 
Smlouvy o akceptaci objednávek a karet Benefi t 
plus s fi rmou Benefi t Management. Návrh 
podmínek je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 66/22/19: RM schválila spoluorganizaci 
V. Hustopečských dětských hodů dne 29. 9. 

2019 v sále Společenského domu Herbenova. 
Usnesení č. 67/22/19: RM schválila provedení 

zabezpečení oken objektu Dobrovského 
2 polepem oken fi rmou NEXT, Mlýnská 9a, 
Brno. Nabídka i cena jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 68/22/19: RM bere na vědomí rezignaci 
pana Richarda Homoly na funkci předsedy 
kontrolního výboru zastupitelstva i funkci 
zastupitele města Hustopeče. Náhradníkem je 
Ing. Petr Vedra. 

Usnesení č. 69/22/19: RM schvaluje dle ustanovení § 
56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
v platném znění, předání osvědčení o tom, že se 
stal zastupitelem města Ing. Petr Vedra. 

Usnesení č. 70/22/19: RM schválila zadání 
zpracování studie návrhu vzhledu sběrných 
míst na tříděný odpad ve městě Hustopeče, 
v areálu CVČ Pavučina a prostor před penzionem 
a restaurací U Halmů fi rmě MADADORS, s.r.o., 
Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČ: 07786808 za 
cenu 12.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 71/22/19: RM schválila zadání zpracování 
studie návrhu vzhledu obecní studny v ulici Svat. 
Čecha fi rmě MADADORS, s.r.o., Kociánka 8/10, 
612 00 Brno, IČ: 07786808 za cenu 6.000 Kč 
bez DPH.

Usnesení č. 72/22/19: RM schválila revokaci usnesení 
RM č. 14/21/19 ze dne 10.9.2019.

Usnesení č. 73/22/19: RM schválila Smlouvu 
o souhlasu se zvláštním užíváním komunikace 
a o souhlasu se stavbou pro zhotovitele 
rekonstrukce kanalizace u parkoviště na 
vlakovém nádraží v Hustopečích společnost 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., 
IČ: 25317628, Mlýnská 388/68, Trnitá, 
602 00 Brno, s  následujícími podmínkami: 
kauce ve výši 500.000 Kč, vrácení kauce 1. 
polovina 6 měsíců po uvedení parkoviště do 

původního stavu, 2. polovina kauce po dalších 
6 měsících.

Usnesení č. 74/22/19: RM doporučuje ZM schválení 
spolufi nancování projektu rekonstrukce 
městského stadionu realizovaného TJ Agrotec 
Hustopeče z  rozpočtu města Hustopeče ve výši 
cca 10.000.000 Kč.

Usnesení č. 75/22/19: RM schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo na opravu vozovky vybraných 
komunikací města Hustopeče 2019, kterým se 
mění z důvodu změny rozsahu díla i cena díla 
na 138.849,60 Kč bez DPH. Text dodatku je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 76/22/19: RM schválila smlouvu 
o pronájmu nebytových prostor s Amande 
Hustopeče s.r.o., Husova 8, 693 01 Hustopeče, IČ 
25572920 za účelem pořádání Světového duelu 
vín 2019 za nájemné 199.000 Kč bez DPH. 
Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 77/22/19: RM schválila Smlouvu 
o propagaci a reklamní spolupráci s Amande 
Hustopeče s.r.o., Husova 8, 693 01 Hustopeče, IČ 
25572920, jako objednatelem, na akci „Světový 
duel vín 2019“, za smluvní odměnu 199.000 Kč 
bez DPH. Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č. 78/22/19: RM schvaluje realizaci 
projektové dokumentace na lokalitu „Rekreační 
plocha – Záhumenice“, část pozemku p. 
č. 4544/18 a 4544/156 v  k. ú. Hustopeče 
u Brna, fi rmou Safe Trees, s.r.o., Hlinky 162/92, 
603 00 Brno. 

Usnesení č. 79/22/19: RM bere na vědomí výsledek 
kontroly úkolů. Seznam úkolů 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

Pokračování ze str.: 10
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Vzpomínky

Život jsme dostali darem proto, 
abychom se i my mohli stát darem pro druhé...

Dne 3. listopadu 2019 vzpomeneme 5. smutné 
výročí chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan Antonín Grůza.

Stále vzpomíná manželka, syn a dcery s rodinami.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 2. listopadu by se dožil 90 let 
a 20. listopadu vzpomeneme 14. smutné výročí 
úmrtí pana Miroslava Horčičky.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Ludmila s rodinou.

To, že čas rány hojí, je jenom pouhé zdání.
Stále v srdcích velká bolest a vzpomínání.

Dne 5. listopadu to bude 9 let, kdy nás opustil 
ing. Oldřich Nevrkla z Hustopečí.

S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Když probouzelo se ráno a nastal nový den,
Ty jsi od nás odcházel snít svůj vlastní sen. 
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád, 
uměl jsi pomoci, potěšit a rozesmát.

Dne 9. listopadu vzpomeneme 9. výročí umrtí 
pana Stanislava Kiliána z Hustopečí.

S úctou a láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene, 
kdo tě měl rád, nezapomene. 

Dne 14. listopadu 2019 uplyne 14 let od úmrtí 
našeho manžela, tatínka, dědečka, pradědečka,
pana Čestmíra Babáčka. 

Vzpomíná manželka, syn Milan s rodinou, syn Čestmír 
a dcera Dana s rodinou. 

Nikdo by se nenadál, co osud nám všem přichystal.
Zármutek a bolest provází nás dodnes.

Dne 22. listopadu tomu bude 33 let, kdy od nás 
odešel milovaný chlapeček Jareček Koubek.

Synáčku můj, stále na Tebe myslíme 
a denně cestičkou k hřbitovu chodíme.
Vzpomínají maminka a sestry Pavla a Tamara 
s rodinami.

Život byl s tebou krásný,
měl jsi nás všechny rád, 
ten, kdo Tě nejvíce miloval,
nepřestane nikdy vzpomínat.

Dne 6. listopadu 2019 vzpomeneme
5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Petr Svrček z Hustopečí.  

S bolestí a láskou vzpomínají manželka,
dcery Zdenka a Renata s rodinami a syn Petr.

Dne 10.11.2018 vzpomeneme 1.smutné výročí úmrtí 
paní Boženy Bohutínské.

S láskou  vzpomíná syn Tomáš  s rodinou.

Ti, které jsme tolik milovali, neumírají, jen usínají, 
aby se mohli každé ráno znovu  probudit v našich 
vzpomínkách.
 
Dne 1. listopadu 2019 jsme vzpomněli 5. výročí 
úmrtí pana Miloslava Dohnálka z Hustopečí. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali a měli rádi, 
děkuje manželka Božena, syn Miloslav s rodinou 
a dcera Dagmar s rodinou. 

Kdo v srdci žije - neumírá.

Dne 14. listopadu 2019 vzpomeneme 50. smutné
 výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek 
a dědeček, pan Inocenc Hamerník z Hustopečí.

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou.

Blíží se smutné období, kdy květy náhrobky ozdobí 
a se vzpomínkou na časy minulé, uctíme naše zesnulé. 
Podzim pláč schová pod víčky, rozeženem smuteční svíčky. 
Vzpomínky na duši zastudí, na blízké a jejich osudy, 
kdy nad žulovým kamenem, na všechny vzpomenem. 

Dne 25.11. by se dožil 68 let náš tatínek, dědeček, 
manžel, pan Zdeněk Koráb. 

S láskou v srdcích vzpomíná manželka Marie, 
dcera Jana s rodinou, dcera Petra s rodinou a dcera Pavla.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik pomáhaly. 
Děkujeme za to, že jsi byl, 
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 13. listopadu uplyne čtvrté smutné výročí úmrtí 
pana Josefa Strouhala z Hustopečí.

S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná manželka a děti 
s rodinami.
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· Pun  Hustope ské chasy

· Pun  sedlák  z Valkýry

· Všehoschopný pun
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Krmení zví átek (pod kostelem)

Váno ní muzejní bazar  (10.00 - 16.00) d m u Synk

Dílni ky pro d ti (13.00 - 16.00) jídelna kostela sv. Václava a sv. Anežky eské
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15.00 Poutníci – bluegrassová kapela

16.00 Vyhlášení výsledk

 sout že o nejlepší pun

16.30 Poutníci – Country vánoce

17.00 And lé na ch dách

 rozsv cení váno ních strom

Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče, Dukelské nám. 42/15, 

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

Cena vstupenky: 380 Kč

hustopece.cz

Karel
Plíhal

středa 11. prosince 2019 v 19.30
Kino Hustopeče

AUDIENCE ∙ VERNISÁŽ
AUDIENCE

autor: Václav Havel, režie: Jakub Špalek, hrají: Jan Potměšil a Jakub Špalek

VERNISÁŽ

autor: Václav Havel, režie: Lukáš Jůza, 
hrají: Jitka Nerudová, Miloslav Tichý a Jan Zdražil

Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče, Dukelské nám. 42/15, 

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

Cena vstupenky: 550 Kč

hustopece.cz

pondělí
25. listopadu
v 19.30

Divadelní spolek

Kašpar

Kino Hustopeče



Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum 

Dukelské nám. 42/15, Hustopeče, tel.: 530 351 418/419

a www.kinohustopece.cz

Hustope eHustope e
pondělí 25. 11. v 19.30

Audience, Vernisáž 
Divadelní spolek Kašpar, kinosál. 

Vstupné 550 Kč.

sobota 30. 11. ve 13.00

Adventní punčování 
s rozsvěcením vánočního stromu. Dukelské náměstí.

neděle 1. 12. v 18.00

The Candies 
Adventní koncert, kinosál.

Vstupné 150 Kč, děti, studenti a důchodci 100 Kč.

úterý 3. 12. v 18.00

Asií na koloběžce 
Povídání Marka Jelínka o cestě od Nového Dillí 

po Singapur, kinosál. Vstupné dobrovolné.

neděle 8. 12. v 15.00

Pohádky na Vánoce 

Divadlo Pohádka, kinosál. Vstupné 80 Kč.

neděle 8. 12. v 18.00

Dechová hudba Miločanka 

Adventní koncert, společenský dům.

Vstupné 150 Kč, děti, studenti a důchodci 100 Kč.

středa 11. 12. v 19.30 

Karel Plíhal
Koncert, kinosál. Vstupné 380 Kč.

neděle 15. 12. v 18.00

Duchové Vánoc
Divadelní představení, DS bratří Mrštíků, kinosál.

Vstupné 150 Kč, děti, studenti a důchodci 100 Kč. 

neděle 22. 12. v 18.00

Musica da camera Brno
Adventní koncert ze skladeb Zdeňka Krále, 

kostel sv. Václava a sv. Anežky České.

Vstupné 150 Kč, děti, studenti a důchodci 100 Kč.

úterý 24. 12. v 15.00

Štědrovečerní zpívání. Dukelské nám.
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