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Milí spoluobčané.
Měsíc listopad přinesl nejen tradiční kulturní a společenské 
akce, ale také zvláštní podívanou. Svítící vánoční výzdobu 
města upevněnou nad květináči plnými kvetoucích 
muškátů, v předzahrádkách jsme obdivovali macešky, růže 
i podzimní chryzantémy. Teploty nad nulou a po sněhu ani 
památky, jak už to v našich končinách bývá.

Právě počasí nám umožnilo pokračovat v  investičních 
akcích, které byly nasmlouvané na podzimní měsíce. Jednalo 
se především o dokončení komunikace a parkovacích zálivů 
včetně zvýšených křižovatek v  ulici Tábory a zhotovení 
nové propojky ulic Mírová a Gen. Peřiny. Pokračují práce 
na budování parkoviště včetně úprav sběrného hnízda 
a chodníků u bytového dobu Sv. Čecha 1 a 3, které by měly 
být hotovy do konce prosince, fi nišují práce na budování 
nového parkoviště s  asfaltovou příjezdovou komunikací 
k  urnovému háji. Na konci listopadu byl zkolaudován 
nový vodovod na ulici Pitnerova a byl ukončen první úsek 
cyklostezky s bezbariérovým chodníkem od tržnice Pavlína 
po restauraci U Halmů. Letos fi rma ještě dokončí prostor parku na náměstí T. G. Masaryka a v další části trasy 
bude pokračovat až na jaře příštího roku. 

Na radnici aktualizujeme obecně závazné vyhlášky, které si vynutila nová legislativa. Poplatek z ubytovací 
kapacity a rekreační a lázeňský se sjednocují do jednoho poplatku z  pobytu, nově musí být upraven např. 
poplatek ze psů. Město reaguje i na nový zákon o odpadech. Stát nemá úplně jasno v tom, jak recyklovat tříděný 
odpad, např. různé folie, obaly. U mnoha komodit dnes nezískáváme za svoz žádné fi nance, naopak připlácíme 
nebo budeme připlácet. Vinou kůrovcové kalamity není zájem o papír, nedostáváme tedy odměnu, ale platíme 
za svoz, obdobně platíme za ukládání suti nebo dřeva. Poplatek za ukládání odpadu patří v Hustopečích dlouhá 
léta k  nejnižším a město na jeho likvidaci značně doplácí. Proto od ledna dochází k  navýšení poplatku na 
600 korun na občana a rok, což je koruna šedesát na den. Ani tak nám tato částka nepokryje náklady. 

Nastal čas adventu, čas příprav na oslavu Vánoc i Nového roku. V  Hustopečích se můžeme potkat na 
adventních koncertech, na Štědrý den v  15 hodin na tradičním Štedrovečerním zpívání nebo na ohňostroji 
v pátek 20. prosince v 18 hodin. Ráda bych také pozvala ty, kteří by se chtěli podělit o své postřehy a náměty, 
„na kus řeči se starostkou“ do kinokavárny v pondělí 16. prosince mezi 16:00 a 18:00 hodinou. Ráda si s vámi 
povykládám u čaje nebo kávy o věcech, které vás trápí nebo naopak těší.

Vážení spoluobčané,
přeji vám všem klidné období adventu, radostně strávené Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, 
lásky, porozumění a hodně úspěchů v osobním i profesním životě.

Hana Potměšilová,
starostka

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

Z MĚSTA

Radní jednali v úterý 22. října.

Ulice Generála Peřiny bude mít novou zeleň. 
V případě úspěchu žádosti o dotaci, kterou 

radní schválili, bude mít ulice Generála Peřiny 
novou zeleň. „Celkové předpokládané nákla-
dy na realizaci a následnou tříletou péči by 
měly být okolo 1,3 milionů korun. Pokud bude 
naše žádost o peníze z  Evropské unie úspěš-
ná, mohli bychom získat až 950 tisíc korun,“ 
rozklíčovala fi nancování starostka města Hana 
Potměšilová. 

Strategické řízení a pasportizace města 
Projektu strategického řízení a pasportiza-

ce města byla přiznána dotace, radní na své 
poslední schůzi vybrali na základě soutěže 
zhotovitele zakázky. Jedná se o pasporty napří-
klad zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení, 
informačního systému nebo dětských hřišť. 

Masopust ovládne Hustopeče v příštím roce 
v sobotu 1. února

  Stejně jako v  minulých letech radní 
odsouhlasili podporu organizátorům Husto-

pečského masopustu. Město jim pomůže 
s  propagací, zajištěním dopravního značení 
a  dalšími činnostmi zaměstnanců Městských 
služeb a Městské policie. 

Vánoční výzdoba města
S  blížící se adventní dobou a vánočními 

svátky řešili radní také světelnou výzdobu ve 
městě.  „V letošním roce jsme otevřeli novou 
budovu Kina a ta si určitě zaslouží v  předvá-
nočním čase zářit. Na náměstí zase přibude 
nový vánoční strom, který postupem času 

nahradí ten stávající,“ doplnila Potměšilová.

Doprava v Alšově ulici
Radní se zabývali řešením dopravní situace 

v  Alšově ulici.  Podnětem byla petice občanů 
požadující zde zpomalení dopravy. „Zatím 
prověřujeme provizorní řešení, kterým by 
mohlo být umístění vodorovného dopravního 
značení na střídavé parkovací stání po obou 
stranách vozovky. Komunikujeme s  odborem 
dopravy městského úřadu i se zástupci   břec-
lavského inspektorátu a hledáme nejvhodněj-
ší variantu,“ vysvětlila Potměšilová.

„Finální řešení, kterým je vybudování 
parkovacích zálivů, je možné realizovat až po 
rekonstrukci vodovodního řadu a přípojek, 
kterou má společnost Vodovody a kanalizace 
Břeclav naplánovanou na rok 2020 až 2021. 
Jakékoliv zásahy do režimu parkování projed-
náme před jejich odsouhlasením s  obyvateli 
Alšovy ulice na veřejném slyšení,“ doplnila 
informace Potměšilová. 

-hrad-
Článek byl zveřejněn na webu města 23. 10. 2019. 

Hustopečští radní se sešli v úterý 5. listopa-
du na své šestadvacáté schůzi. 

Radní se zabývali plánem oprav budov ve 
vlastnictví města na rok 2020

„Náměty oprav budov předložili k projedná-
ní ředitelé příspěvkových organizací a vedoucí 
organizačních složek. Mají budovy ve správě, 
každý den v nich fungují a nejlépe znají jejich 

stav a aktuální potřeby oprav a rekonstrukcí. 
S těmi je nutné počítat dopředu a zařadit výda-
je na ně do rozpočtu pro rok 2020,“ vysvětlil 
místostarosta Bořivoj Švásta.

Venkovní tenisové kurty se dočkají nového 
osvětlení 

Tenisový oddíl spadající pod TJ Agrotec 
získal z externích zdrojů dotaci ve výši 150 tisíc 

korun, která je určená na instalaci led světel na 
kurty. Dodavatel vzejde z  poptávkového říze-
ní, ve kterém byly osloveny tři fi rmy. Chybějí-
cí částku, cca 100 tisíc korun, doplatí městský 
rozpočet.

-hrad-
Článek byl uveřejněn na webu města 6. 11. 2019.

V  úterý 19. listopadu jednali členové rady 
města.

  Výměny oken se dočkají startovací byty 
ve vlastnictví města v ulici Sv. Čecha. 

„Na bytech se už podepisuje čas. Doposud 
se zde uskutečnily spíše drobnější opravy týka-
jící se například výměny průtokových ohřívačů, 
zásadnější rekonstrukcí prošel jenom jeden 
z bytů. Nyní již nastoupili dělníci, kteří postup-

ně během letošního a příštího roku obnoví 
všech 11 oken,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj 
Švásta.

Radní schválili záměr pronájmu garáže za 
domem po paní Nohelové. 

„Město Hustopeče nově vlastní dům po 
paní Nohelové na Dukelském náměstí. Fyzic-
ky jsme dům převzali v  pondělí 18. listopadu, 
a proto jsme dnes schválili záměr pronájmu 
garáže za domem, kterou pro potřeby města 
nevyužijeme,“ uvedla starostka Hana Potměš-
ilová.

Komplikovaná dopravní situace ve městě 
stojí za návrhem na zřízení dopravní komise 
jako poradního orgánu rady města.

  „Zatím jsme rozhodli o vzniku doprav-
ní komise, na příštím jednání bychom měli 
schvalovat její členy. Už dnes je jasno, kteří 

zaměstnanci města budou členy, nyní budou-
cí předsedkyně komise oslovuje vytipované 
občany města,“ doplnila Potměšilová.

Nová kola obohatí vozový park na místním 
dopravním hřišti. 

Se zaplacením nových kol pomůže dotace 
Jihomoravského kraje ve výši 48  500 korun, 
která pokryje okolo 80% celkových výdajů.   
Dopravní výuky se na hřišti po celý rok účastní 
děti ze základních i mateřských škol.

Rekreační středisko města v Celném bude 
mít nový kotel.

  „Původní kotel již dosluhuje a jeho opra-
va je nereálná. Pořizovaný plynový kotel bude 
stát necelých 50 tisíc korun,“ upřesnil Švásta.

-hrad-
Článek byl 20. 11. 2019 zveřejněn na webu města.
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Návrh nové světelné výzdoby Kulturního centra.

Radní schválili záměr pronájmu garáže za domem po 
paní Nohelové.
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Zastupitelstvo města Hustopeče se ve 
čtvrtek 14. listopadu sešlo na své VIII. schů-
zi. Starostka Hana Potměšilová přítomným 
oznámila, že město získalo dotaci na nástav-
bu MŠ Sídliště, která umožní navýšit kapacitu 
školky o dvě třídy.

· Doprava v ulici Alšova
Starostka dále informovala o tom, že ve 

středu 13.listopadu proběhlo veřejné slyše-
ní s obyvateli ulice Alšovy. To bylo svoláno 
na podnět petice sepsané kvůli dopravním 
problémům v této ulici. Bylo dohodnuto, že 
město nechá zpracovat jednoduchý model 
střídavého stání, o jeho uskutečnění se bude 
následně jednat. Množství aut, která projíždějí 
ulicí Alšovou, by se mělo významně snížit po 
dokončení rekonstrukce ulice Tábory a vybu-
dování propojky ulic Údolní a Generála Peřiny. 
Obě budou hotové do konce roku.

· Vodovod v ulici Pitnerova
V ulici Pitnerova byl 26.11.2019 kolaudován 

nový vodovod, od té doby jsou přípojky plně 
funkční.

· Dům po paní Nohelové patří městu
V úterý 12.11. 2019 došlo k zápisu do katast-

ru nemovitostí, čímž se město ofi ciálně stalo 
majitelem domu po paní Nohelové. V nejbliž-
ších letech se tu nepočítá s rozsáhlými investi-
cemi.

· Rozšíření ČOV
Starostka dále přítomné informovala, že po 

dohodě s VaKem město zažádá Jihomoravský 
kraj o dotaci na projektovou dokumentaci na 
rozšíření čistírny odpadních vod. Odhad inves-
tice je 60 – 80 milionů korun.

· Zasíťování lokality za ulicí Gen. Peřiny
Město vysoutěžilo zhotovitele projektové 

dokumentace na zasíťování pozemků za ulicí 
Generála Peřiny, rozvržení prostoru a členě-
ní pozemků bude známo teprve po realizaci 
této projektové dokumentace. Inženýrské sítě 

budou v ideálním případě realizovány v roce 
2021.

· Vznik komise pro dopravu
Starostka oznámila, že od ledna vznikne 

komise rady města pro dopravu, protože přibý-
vají problémy týkající se této oblasti.

Noví členové kontrolního výboru
V úvodu jednání se na návrh zastupitele 

Libora Sadílka kontrolní výbor rozšířil o Mila-
na Poula a Petra Herzoga, výbor tak bude mít 
9 členů.

Směna pozemků s Westfalií
Zastupitelstvo schválilo směnnou smlouvu 

s doplatkem se společností Westfalia Metal, 
s.r.o. na pozemky v lokalitě za touto fi rmou. Za 
směnu společnost doplatí necelých 8 milionů 
korun. Město tím získá zpět prostředky, které 
v roce 2015 investovalo do nákupu strategic-
kého pozemku. Část si ponechalo pro potřeb-
nou dopravní infrastrukturu a zbytek nabídlo 
společnostem Westfalia a Linden.

Směna pozemků s Lesy ČR
Zastupitelé schválili záměr směny pozem-

ku, které město za tímto účelem získalo v kata-
strálním území Kurdějova, za pozemek vedle 
stávající ČOV potřebný k jejímu budoucímu 
rozšíření.

Dar Nemocnici Hustopeče
Město daruje Nemocnici Hustopeče 

100 tisíc korun na pořízení zástěn na LDN, 
příspěvek pokryje asi 20 procent nákladů.

Zvýšení poplatku za odpad
Zastupitelé souhlasili se zvýšením poplat-

ku za svoz tuhého komunálního odpadu, který 
byl v Hustopečích dosud v podprůměrné výši. 
Od nového roku se bude platit 600 Kč za osobu 
a rok. Podle platné legislativy by město mohlo 
požadovat až 750 korun a ani to by náklady na 
likvidaci odpadů nepokrylo. Osvobozeny od 
poplatku budou nově děti do ukončení prvního 
roku života. Kvůli lepšímu přehledu o množství 
odpadu budou od dubna 2020 vyváženy pouze 
popelnice s nalepeným čárovým kódem.

6. rozpočtové opatření města v roce 2019
Příjmy a výdaje byly navýšeny o 474 tisíc 

korun. Rozpočtové opatření v příjmové části 
obsahuje mj. snížení částky za přestupky 
v dopravě o 2 miliony korun, naopak příjmy 
z organizační složky MaK byly dle reálného 
stavu navýšeny, stejná výše je u této složky 
i ve výdajové části. Ve výdajích rozpočtu byly 
provedeny úpravy v souladu se schválenými 
smlouvami na investice. Nově je zařazena 
rezerva na retenční nádrž pro Městské služby. 
Tam jsou výdaje mimo nákladů na projekto-
vou dokumentaci vázány na získání dotace.

Nové ulice v lokalitě Křížový vrch
Představitelé města souhlasili s vytyčením 

nových ulic v lokalitě Křížový vrch. Ulice Kapi-
tána Jaroše bude prodloužena a vedle vznik-
nou čtyři nové ulice, které budou napojeny na 
stávající uliční síť. Na jaře zde bude dokončeno 
zasíťování a začne výstavba.

Podrobný zápis z jednání zastupitelstva 
najdete na webu města. Příští zasedání zastu-
pitelstva města je plánováno na 19. prosince 
2019.

-kam-
Článek byl 15. 11. 2019 zveřejněn na webu města.

Z jednání zastupitelstva: zvýšení poplatku za odpad i nové ulice
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Město získalo dotaci na nástavbu MŠ U Rybiček.
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Na kus řeči se starostkou

pondělí 16. prosince, 16:00 – 18:00
kinokavárna.

Přijďte si u kávy nebo čaje popovídat 
o věcech, které vás trápí nebo naopak těší.
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V říjnu se začala budovat dlouho očekávaná 
komunikace, která propojí ulici Gen. Peřiny a Údolní.

Na ulici Svatopluka Čecha vznikne ještě letos 
15 nových parkovacích míst.

Nové parkoviště i s příjezdovou cestou se staví za 
urnovým hájem.
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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, “ 
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 rekonstruk-
ce 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 sekto-

ry, bude tady koule, disk, oštěp, skok do 
výšky a skok daleký,“ popsal budoucí podo-
bu sportoviště trenér Atletiky Zbyněk Háder.
Na fi nancování nákladných veřejně prospěš-
ných projektů se hledají dotační zdroje. 

„Žádost o dotaci bude podávat TJ Agrotec, 
protože takto byla vypsána výzva ministerstva, 
mohou se zapojit pouze spolky nebo města 
nad 10 tisíc obyvatel. A protože je stadion 
majetkem 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 nepodařilo se zajistit spolufi nancová-
ní, proto se dotace musela vrátit. Projekt se 
upravil, zreálnil a věřím, že nyní má šanci.“ 

Očekávaná rekonstrukce městského stadionu je na dohled

Stadion bude mít novou hrací plochu, běžecké dráhy 
i technické sektory.

Ze stromů už opadaly poslední barevné 
listy, ale stavební ruch v Hustopečích neutichá. 
Město investuje do řady projektů a pracuje se 
na nich i v podzimních a zimních měsících.

Dělníci se činí třeba na ulici Žižkově, kde 
pokračuje výstavba  dvou bytových domů  se 
sociálními byty.

Nedávno byla dokončena  bezbariérová 
trasa  od ulice Údolní přes ulici U Větrolamu 
a Komenského až po světelnou křižovatku 
v centru. Firma Swietelsky nyní intenzivně 
pracuje na druhé etapě stavby cyklostezky na 
ulici Bratislavské  od křižovatky s ulicí Vrch-
lického. „Úsek po světelnou křižovatku bude 
letos určitě dokončen. Poslední část by měla 
být dokončena v příštím roce, “ uvedl investiční 
technik města Radek Krušina.

V říjnu se začala budovat dlouho očekáva-
ná komunikace, která  propojí ulici Generála 
Peřiny a Údolní. Plánovaná realizace mohla 
být zahájena díky tomu, že se městu podařilo 
odkoupit potřebné pozemky od soukromých 
vlastníků. Důležitá propojka uleví dopravě 
v centru. „Ti, kdo bydlí na ulici Generála Peřiny, 
pokud pojedou ven z města, budou mít rych-
lejší cestu ke kruhovému objezdu a nebudou 
muset jezdit přes střed města,“ řekl Krušina. 

Stavba za zhruba jeden a čtvrt milionu korun 
by měla být hotová do konce roku. S jejím 
zahájením se čekalo na období vegetačního 
klidu, aby mohly být pokáceny stromy, které 
rostly v trase cesty. Ulice Generála Peřiny by 
v blízké době měla být osázena zelení za více 
než jeden a čtvrt milionu korun a nové výsadby 
jsou plánovány i na dalších lokalitách ve městě.

Dva vzrostlé stromy budou bohužel muset 
ustoupit také novému parkovišti na ulici Svato-
pluka Čecha. „Po dohodě s vlastníkem domu 
č. p. 1,3 město zatím bude realizovat jenom 
část plánovaných parkovacích míst, ta přímo 
za domem se zatím stavět nebudou,“ vysvětlil 
investiční technik. Před domem nyní vznikne 
sedm a v zadní části osm míst k parkování. Na 
realizaci této zhruba dvoumilionové investič-
ní akce se začalo pracovat začátkem listopa-
du a hotovo by mělo být do konce letošního 
roku. „Současně s vybudováním parkovacích 
míst se vyřeší přístup do ZŠ Nádražní, vznik-
ne příjezdová komunikace, které v cestě nyní 
stojí kontejnery,“ prozradil Krušina.  Odpado-
vé nádoby budou přesunuty mezi chodník 
a přilehlé hřiště.

Nové kontejnerové místo spolu s parkoviš-
těm  pro 15 aut postaví fi rma Dopravní stavby 

Brno, s.r.o., do konce roku také  za urnovým 
hájem. Více než dvoumilionový projekt je 
plně hrazen z městského rozpočtu. Součástí 
výstavby parkoviště je i příjezdová komunika-
ce od vinařství Starý vrch, která bude asfaltová. 
K urnovému háji se z parkoviště dostanete po 
novém přístupovém chodníčku ze zámkové 
dlažby, samotná parkovací plocha bude ze 
zatravňovacích dlaždic.

Stejný povrch mají i nová  parkovací místa 
na ulici Tábory. Z prostředků města tu v součas-
né době probíhá rekonstrukce komunikace, 
měla by také být dokončena ještě letos.

V posledních letech vznikly ve městě desítky 
nových parkovacích míst. Kromě zhruba stovky 
stání na terminálech u vlakového nádraží bylo 
nové parkoviště postaveno na ulici Nádražní 
před školou i na druhé straně před budovou 
veterinární správy, kolmá parkovací místa 
vznikla na ulici Vrchlického a podélná na ulici 
Šafaříkově a Bratislavské. Palčivý problém 
nedostatku parkovacích ploch chce město 
řešit i dalšími projekty. Se vznikem podélných 
parkovacích míst se počítá také na ulici Žižko-
vě, Údolní a na ulici Svatopluka Čecha.

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

Několik stavebních projektů města bude dokončeno ještě letos
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Zastupitelstvo města na svém listopado-
vém zasedání schválilo zvýšení poplatku za 
svoz tuhého komunálního odpadu. Od nové-
ho roku se bude platit 600 Kč za osobu a rok.

Cena parkovacích karet pro rok 2020 se 
zýší také. Celoroční karty budou stát 950 Kč 
a za pololetní zaplatíte 500 Kč.

V roce 2020 začne platit velká novela záko-
na o místních poplatcích. Mimo jiné dojde 
ke změnám u poplatku ze psů. Do konce 
roku 2019 platilo, že sníženou sazbu 200 Kč 
platil držitel psa, který byl poživatel invalid-
ního, starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jediným zdrojem 
příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu. 
V roce 2020 dojde ke změně. Rozhodující pro 
možnost uplatnění snížené sazby 200 Kč za 
rok   je pouze   věk poplatníka, a to dovršení 
65 let.

Dále dojde k  rozšíření možnosti osvoboze-
ní od poplatku ze psů. Od poplatku ze psů je 
osvobozen držitel psa, kterým je osoba, která 
je: 

·  považována za závislou na pomoci jiné 
fyzické osoby podle zákona upravujícího 
sociální služby, 

·  která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
·  osoba provádějící výcvik psů určených 

k doprovodu těchto osob ,
·  osoba provozující útulek 
·  osoba, které stanoví povinnost držení 

a používání psa zvláštní právní předpis. 

  Nárok na osvobození od poplatku musí 
držitel psa doložit správci poplatku do konce 
roku, ve kterém toto osvobození nárokuje, 
jinak nárok na osvobození zaniká. Poplatek se 
platí ze psů starších 3 měsíců a je splatný 30. 4. 
daného roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt, sídlo 

v rodinném domku 300 Kč
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt, sídlo 

v bytovém domě o minimálně dvou jednot-
kách podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění 600,-Kč 

c) za druhého a každého dalšího psa: 
 - držitele dle písm. a) tohoto článku 400 Kč 
 - držitele dle písm. b) tohoto článku 800 Kč
d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 

65 let  200 Kč
e) za druhého a každého dalšího psa držitele 

dle písm. d) tohoto článku 300 Kč
 Martina  Chalupková,

Ekonomický odbor MěÚ Hustopeče

Městská policie se během října stěhova-
la na nové působiště. Od listopadu se jejím 
sídlem stala budova na ulici Dobrovského za 
Kinem.

„Městská policie byla zřízena rozhodnu-
tím Zastupitelstva města Hustopeče 
v roce 1992. Od té doby putovala 
po různých budovách města, 
kancelářích a vždycky to bylo 
svým způsobem provizorium,“ 
uvedl Robert Novák, který má na 
starosti krizové řízení města.

Do budovy se můžete dostat 
hlavním vstupem přímo z ulice, 
pro hůře pohyblivé nebo hendi-
kepované slouží vchod ze dvora. 
Na strážníky ale uvnitř většinou 
nenarazíte. „Služba Městské policie je 
plánována tak, že strážník prochází obchůz-
ku po městě a v budově sedí pouze admi-
nistrativní pracovnice, která, pokud přijde 
občan, strážníka přivolá,“ vysvětlil Novák. 
V současné době má městská policie perso-
nální podstav. „Tato situace se změní v prosin-
ci tohoto roku, kdy přijdou ze školy další dva 
strážníci a ti nahradí kolegy, kteří odešli ke 
státní policii,“ prozradil Novák.

Pokud potřebujete pomoc Městské poli-
cie, nemusíte na služebnu chodit osobně, ale 
strážníka můžete přímo kontaktovat na tele-
fonním čísle 727 888 396. Jestliže není ve služ-
bě, je potřeba využít tísňovou telefonní linku 

158 případně 112.
Podle zákona řeší obecní 

policie místní záležitosti veřej-
ného pořádku. „Co se týká 
trestné činnosti, to znamená 
trestných činů, třeba vloupání, 
krádeží věcí z vozidel, různého 
násilí, zpronevěr, to vše patří 

do působnosti Policie ČR. My 
se spíš zabýváme dodržová-

ním obecně závazných vyhlášek 
města, spolupodílíme se na řešení 

dopravy ve městě. Přeplněná parkoviště, 
spousta odstavených náklaďáků, dopravní 

nehody, nerespektování dopravního značení, 
to jsou problémy, které policii v současné době 
zaměstnávají nejvíce,“ posteskl si Novák.

Důležitým úkolem městské policie je zajiš-
ťování sportovních a kulturních akcí ve městě, 
řeší také různé případy výtržnictví a vandalství. 
Strážníci se starají i o odchyt psů. Rozhodnou 
se pro něj v případě, že zvíře volně pobíhá 

a ohrožuje sebe nebo okolí. Po převezení do 
záchytného zařízení v areálu Centra volné-
ho času Pavučina prohlédne psa veterinární 
lékař. Většina z asi 100 až 120 psů, které policie 
každoročně odchytí, je do 24 hodin vrácena 
majitelům. Ale kromě uprchlých psů se nachá-
zí i takoví, kteří sem byli záměrně dovezeni 
nebo vypuštěni, a ti na Pavučině stráví několik 
týdnů i měsíců, než je vyřešena náhradní péče.

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 7. 11. 2019.

Do nové služebny se můžete dostat hlavním vstupem 
přímo z ulice Dobrovského, pro hůře pohyblivé nebo 
hendikepované slouží vchod ze dvora.

Městská policie sídlí od listopadu ve své budově

Změny v poplatcích od roku 2020
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Dotace by měla uhradit 70 procent nákla-
dů, celkem by opravy měly stát přes 33 mili-
onů korun. Realizovány však budou pouze 
v případě získání příspěvku, hotové by měly 
být do konce roku 2020. Majetek, který touto 
investicí vznikne, přejde na město Hustopeče.

V dalších letech by měly být vybudovány nové 
kabiny a zázemí pro sportovce, které by kapa-
citně měly dostačovat fotbalistům i atletům. 
Rekonstruovaný stadion však nebude slou-
žit 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-
Článek byl zveřejněn na webu města 24. 10. 2019.
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Terénní pečovatelská služba města letos 
přestala rozvážet obědy. Její sociální pracovni-
ce jsou však stále vytížené, pomáhají potřeb-
ným v řadě dalších oblastí. Jsou k dispozici 
obyvatelům Hustopečí, kteří se ocitli v nepří-
znivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné 
osoby.

Protože pečovatelská služba sídlí v penzi-
onu pro důchodce, bývá spojována se senio-
ry. „Většina klientů, o které se staráme, jsou 
senioři. Ale jsme přístupní i mladším lidem, 
což mohou být jakékoli dospělé osoby po 
úraze, se zdravotním postižením, s chronic-
kým onemocněním, ale i děti,“ uvedla vedoucí 
Penzionu a pečovatelské služby Monika Trčko-
vá.

Kromě rodin trojčat, které mají službu 
zdarma, jsou pečovatelky připraveny pomoci 
také dalším rodinám, jejichž soběstačnost je 
znemožněna různými zdravotními komplika-
cemi.

„Nezbytnou podmínkou je, že rodina musí 
být v nepříznivé sociální situaci, což se ověřu-
je pomocí komplexního sociálního šetření,“ 
vysvětlila Trčková.

Pečovatelská služba pomáhá v mnoha situ-
acích. „Nabízíme především pomoc s úkony, 
na které nenabízí žádné komerční služby, 
což je momentálně nejvíce koupání, pomoc 
s osobní hygienou, někdy to může být i přeba-
lování, výměna inkontinenčních pomůcek 

nebo oblékání,“ popsala činnost vedoucí. Pečo-
vatelky poskytují i další nezdravotnické úkony 
jako je drobný úklid v domácnosti, vyřizování 
na úřadech, nákupy, nebo doprovází pacienty 
k lékaři. „Hlavní myšlenkou je, že podporuje-
me samostatnost klientů, že za ně pečovatel-
ka nedělá věci, které by mohli zvládnout sami. 
Není to naší neochotou nebo nevůlí jim vyho-

vět,“ osvětlila Trčková.
Pečovatelská služba se v současné 

době stará asi o 40 klientů. Část z nich má 
v celodenní péči, což znamená, že pečovatel-
ky dochází do domácnosti vícekrát během 
své pracovní doby, mezi šestou hodinou ranní 
a osmou hodinou večerní. Klient ví přesně, 
kdy za ním přijdou. Návštěvy se domlouvají 
předem a přizpůsobují se aktuálním individu-
álním potřebám klienta.

Pečovatelské služby se poskytují na základě 
smlouvy za úplatu. Účtují se jednou za měsíc 
a platí se vždy zpětně za předchozí období. 

„Částka je 120 korun na hodinu, platí se vždy 
poměrná část za dobu, kterou pečovatelka 
s klientem stráví, za půl hodiny 60 korun,“ 
informovala vedoucí.

Sociální pracovnice jezdí také s vozem 
Seniortaxi, tato služba je však od pečovatelské 
služby oddělena. Je to služba města Hustope-
če, která nabízí seniorům a osobám se zdravot-
ním postižením přepravu v rámci Hustopečí za 
cenu 20 korun za jednu cestu. „ Momentálně 
máme kolem 108 vydaných průkazů, pravidel-
ně službu využívá asi 40 lidí,“ prozradila Moni-
ka Trčková. Seniortaxi jezdí v době od sedmi 
hodin od rána do půl třetí odpoledne. Objed-
návek na jízdy neustále přibývá a je předpo-
klad, že tomu tak bude i nadále.

-kam-
Článek byl uveřejněn na webu města 31. 10. 2019.
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Pečovatelská služba v Hustopečích pomáhá desítkám klientů

Pečovatelská služba se v Hustopečích stará o desítky 
klientů.

Koncem listopadu bude zahájena posled-
ní, nejtěžší část výluky brněnského Hlavního 
nádraží, která je nezbytná pro přepojení staré-
ho zabezpečovacího zařízení na nové. Od 30. 11. 
do 15. 12. 2019 nebude možná jízda žádného 
vlaku mezi Židenicemi a Hlavním nádražím. 
Od neděle 15. prosince skončí výluka na Hlav-
ním nádraží a všechny vlakové linky se vrátí na 
své původní trasy. 

Téhož dne dojde ke zprovoznění nové želez-
niční tratě z Hrušovan u Brna do Židlochovic, 
kde bylo zrekonstruováno nádraží. Vlaky linky 
S3 ve špičkách pracovních dní pojedou každých 
přibližně 15 minut mezi Brnem a Hrušovanami 
u Brna, odkud některé vlaky budou pokračovat 
po stávající trase směr Břeclav a jiné vlaky nově 
odbočí do Židlochovic.

Nový železniční terminál v Židlochovicích 
usnadní přestup cestujících z  okolních obcí 
směrem do Brna. Proto bylo zapotřebí provést 
i změny v  jízdních řádech a jejich trasování. 
Autobusová linka 522 a některé spoje linky 
521 zejména mimo špičky pracovních dní 
budou ukončeny v terminálu Židlochovice,
žel. st. (nezajedou do Hrušovan u Brna) 
a budou nově navazovat na vlaky linky S3 vede-
né z Brna do Židlochovic a zpět.

Společnost Kordis chce podpořit využívání 

veřejné dopravy pro cesty do Brna, proto chce 
pomocí evropského projektu SubNodes zlep-
šit dostupnost uzlů přímo nenapojených na 
hlavní síť evropských koridorů. V jeho rámci 
provedl v   Hustopečích dopravní průzkum 
a zjišťoval postoje cestujících k novému spoje-
ní.

Tarifní změny
Od 1. ledna 2020 Jihomoravský kraj společ-

ně se sousedními kraji vyřešil problematiku 
tarifu při mezikrajských cestách. Nově na 
železnici bude platit pravidlo, že pro vnitro-
krajské cesty bude možné využít jen tarif plat-
ný v  příslušném kraji a pro mezikrajské cesty 
do defi novaných destinací bude možné využít 
jízdenky obou dopravních systémů. Obdob-
ná pravidla platí na řadě autobusových linek 
a budou postupně zavedena i na některých 
dalších autobusových linkách.

Ceny jízdních dokladů IDS JMK a prakticky 
všechna pravidla zůstávají v platnosti. Zásadní 
novinkou dlouhodobě požadovanou cestují-
cími je zajištění prodeje jízdních dokladů IDS 
JMK i ve vlacích. Pokud cestující pojede ze 
stanice, kde nebude v provozu pokladna, obdr-
ží jízdenku bez příplatku, pokud bude poklad-
na v provozu, zaplatí k ceně jízdenky příplatek 

50 Kč. Cestující na linkách S2 a S3, kteří nebu-
dou mít platnou jízdenku, budou mít povin-
nost nastoupit do vozu nebo části vlaku 
vyznačeného vodorovným zeleným pruhem. 
Tento vůz bude přibližně uprostřed vlaku. Ve 
vyznačené části vlaku se bude často pohybovat 
průvodčí a zajišťovat prodej jízdních dokladů. 
V  nutných případech bude možné nastoupit 
i do jiné části vlaku, ale v  tom případě bude 
mít cestující povinnost se bez prodlení přesu-
nout do vyznačené části vlaku a tam si koupit 
jízdenku. Toto pravidlo neplatí pro osoby se 
zhoršenou schopností pohybu a orientace, pro 
doprovod dítěte do 3 let a cestující s kočárkem 
či jízdním kolem. Rovněž na jiných linkách než 
S2 a S3 bude zachován stávající stav. 

Podobně jako v  případě autobusů budou 
i ve vlakových linkách zavedeny úsekové 
a dvouúsekové jízdenky, které v tarifu IDS JMK 
umožní levnější cestování na krátké vzdále-
nosti. 

Pro cesty po Jihomoravském kraji 
v  osobních a spěšných vlacích bude možné 
cestovat výhradně s jízdenkami IDS JMK. 
V rychlících a vlacích vyšší kvality bude možné 
využít jízdenky ČD. 

-kam-

Změny ve veřejné dopravě 
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Přednáškový sál domu U Synků zaplnily 
14. listopadu asi čtyři desítky účastníků semi-
náře o rekonstrukci slavnostního kroje a její 
aplikaci v praxi. Už podeváté ho uspořádalo 
místní Městské muzeum.

„My tím způsobem sdružujeme etnografy 
nebo zájemce ze souborů, kteří mají zájem 
o to, mít autentické kroje,“ vysvětlila důvod 
pořádání vedoucí muzea Soňa Nezhodová. 
Kromě odborníků, národopisců i konzerváto-
rů, přichází na seminář také laici. „Naše obec 

vlastní sadu stárkovských krojů, některé části 
bychom chtěli nechat rekonstruovat. Zajíma-
ly mě materiály, chtěla jsem získat kontakty, 
abych se dozvěděla, ve spolupráci s kým by 
se to dalo udělat a podobně,“ prozradila Jana 
Pelajová, účastnice semináře z podhoráckých 
Vémyslic.

Podnětný byl příspěvek zástupce fi rmy, 
která se věnuje tradičnímu tkaní látek, nebo 
povídání o nejstarší textilní technice síťování. 
Tradičním odíváním a rukodělnými doved-
nostmi tvůrců se zabývá vedoucí Odboru 
kultury a památkové péče Krajského úřadu 
Zlínského kraje Romana Habartová. Za 30 let 
navrhla přes 100 krojových celků a letos uspo-
řádala k jubilejnímu 20. ročníku Slováckého 
roku v Kyjově výstavu, kde představila na 
50 postav. „Na postavách je oblečeno 900 kusů 
textilu, jenom pro zajímavost 110 spodniček, 
a reprezentují nejrůznější kouty Slovácka. 
Výstava pojímá období od roku 1820 do roku 
1920, které mě zajímalo nejvíce, protože to, co 
bylo dál v terénu, se dneska běžně nosí,“ přiblí-

žila výstavu Habartová.
Rekonstruované kroje se nosí také, ale 

zejména z fi nančních důvodů se někdy přistu-
puje ke stylizaci různých součástí oděvu, napří-
klad ruční výšivka se nahrazuje strojovou nebo 
se volí dostupnější materiály. „Kroj zjedno-
dušujeme tak, aby regionální nebo lokální 
podoba nebyla poškozena, nikdy nemůžeme 
stylizovat nebo nějakým způsobem limitovat 
střih,“ zdůraznila Habartová. Návrhy krojo-
vých celků čerpají z různých obrazových 
i písemných dokumentů, literatury i sbírko-
vých fondů muzeí. Důležitým zdrojem je práce 
národopisců, asi nejvýznamnějším z nich byl 
u nás v tomto směru Josef Klvaňa a v Rakousku 
Viktor Geramb, každému z nich byl na seminá-
ři věnován jeden příspěvek. V programu nechy-
běla reflexe folklorního festivalu místního 
regionu, krumvířského Kraje beze stínu, stejně 
jako tomu bylo v minulých letech a jistě bude 
i příští rok v rámci desátého ročníku semináře.

-kam-
Článek byl zveřejněn 21. 11. 2019  na webu města.
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Pečovatelská služba se v Hustopečích stará o desítky 
klientů.

V suterénu polikliniky začala 6. listopadu 
ofi ciálně fungovat nová pobočka Centra pro 
ohroženou rodinu (COR) organizace Ratolest 
Brno. „Jsme sociální služba pro rodiny s dětmi, 
které se nacházejí v obtížné životní situaci. 
Mohou to být problémy tak vážné, že může 
v některých extrémních případech hrozit až 
odebrání dítěte z domova do náhradní péče,“ 
přiblížila oblast působení centra jeho vedou-
cí Zuzana Gheza. „Naším cílem je, aby děti 
mohly vyrůstat ve svých vlastních biologických 
rodinách a zároveň, aby ty rodiny pro ně před-
stavovaly bezpečné prostředí,“ pokračovala 
vedoucí.

COR pracuje zejména s těmi rodinami, kde 
se rodiče potýkají s více problémy najednou. 

„Nejčastěji se to týká výchovy a péče o děti, 
hledání zaměstnání, nedostatku fi nancí či 
nevyhovující bytové situace a v důsledku těch-
to problémů je ohrožen zdravý vývoj dítěte,“ 
popsala Gheza.

Služby COR jsou určeny pro všechny lidi 
žijící v Hustopečích nebo přilehlých obcích 
spadajících do správního obvodu ORP Husto-
peče. „V rámci našeho odboru jsme o takovou 
službu dlouhodobě usilovali. Jednak nám to 
hodně pomáhá při práci v rámci agendy soci-
álně-právní ochrany dětí a jednak to pomáhá 
samotnému regionu,“ radoval se vedoucí Soci-
álního odboru Městského úřadu Hustopeče 
Tomáš Laz.

Právě OSPOD po dohodě s klienty často 
zprostředkuje kontakt s potřebnými rodi-

nami Hustopečska. Na COR se však může 
obrátit jakákoli rodina, která se dlouhodobě 
nachází v obtížné životní situaci nebo potře-
buje poradit s péčí a výchovou dětí. „Pobočka 
prostřednictvím své sociální pracovnice nabí-
zí služby jako je poradenství, doprovod při 
jednání s institucemi, pokud si ten člověk není 
jistý v komunikaci s nějakou institucí, úřadem 
nebo i školou. V případě potřeby navazuje-
me spolupráci s dalšími odborníky. Pomáhá-
me také s nácvikem konkrétních dovedností, 
chování v konkrétních situacích, přicházíme 
s různými rozvojovými aktivitami pro rodiče 
a děti a podobně,“ vysvětlila Zuzana Gheza.

Tyto služby jsou poskytovány zejmé-
na terénně, v přirozeném prostředí klientů, 
schůzky se ale mohou odehrávat i v příjem-
ném zázemí nové pobočky na Hybešově ulici. 

„Máme tady vybavený dětský koutek, aby se tu 
děti cítily dobře. Máme tu různé hry a pracov-

ní listy, s jejich pomocí zjišťujeme, jaké jsou 
potřeby dítěte, abychom s rodinou mohli dále 
pracovat,“ uvedla sociální pracovnice pobočky 
COR v Hustopečích Jana Schäferová.

Principy COR jsou dobrovolnost, důvěrnost 
a bezplatnost. Provoz pobočky byl fi nanč-
ně podpořen i obcí s rozšířenou působnosti 
Hustopeče a její služby jsou dotovány z fondu 
Evropské unie.

Kontaktní informace pobočky:
RATOLEST BRNO, z.s. – Centrum pro ohrože-
nou rodinu, pobočka Hustopeče
sociální pracovnice Mgr. Jana Schäferová
M: +420 773 426 376, E: cor@ratolest.cz
Hybešova 5, 693 01 Hustopeče
www.ratolest.cz/centrum-pro-ohrozenou-rodinu
 

Projekt „Zůstat spolu – sociálně aktivizační služby v MAS 
Hustopečsko“, reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009 byl 
finančně podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu EU, 
z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost. 

-kam-
Článek byl zveřejněn 22. 11. 2019 na webu města.
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V Hustopečích funguje Centrum pro ohroženou rodinu

 Centrum pro ohroženou rodinu funguje od listopadu 
v suterénu polikliniky.

Příznivci tradiční oděvní kultury se sešli v Městském muzeu
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DANCEVERZITY

Na čtvrtečním programu letošních Burčá-
kových slavností zaujala přihlížející diváky 
strhující výpravná sestava taneční skupiny 
Danceversity. Tanečníci opustili tradiční 
pompony, které k nim odjakživa patřily, a už 
v loňském roce se pustili do stylů disko dance 
a show dance. "„Vždycky jsme dělaly mažoret-
ky a roztleskávačky a v tom jsme byly celkem 
dobré. Ale jak se říká, s jídlem roste chuť,  holky 
chtěly začít dělat něco jiného, takže teď začí-
náme úplně od nuly," popsala zásadní změnu 
trenérka Barbora Komoňová.

Show dance obsahuje kromě náročných 
tanečních prvků i bohatou výpravu se spous-
tou mnohdy složitých kulis.  „Máme naštěstí 
skvělé rodiče dětí, kteří nám s tím pomáhají, 
seženou materiál, a pak to společně dáváme 
dohromady," děkovala trenérka Eliška Vrbová.

Šedesátka tanečnic Danceversity je rozdě-
lena podle věku do tří kategorií a každá z nich 
se může pochlubit nemalými úspěchy.  „Loni 

byly naše děti třetí na Mistrovství ČR ještě 
v pomponech a naše nová kategorie Baby, což 
jsou úplně ty nejmenší děti od 4 let, se také 
dostala na Mistrovství České republiky, kde 
skončila čtvrtá," pochválila své svěřenkyně 
Komoňová.

Největším zážitkem uplynulého roku však 
byl bezesporu poznávací zájezd do Číny, na 

který se dívky dostaly díky nabídce Jihomo-
ravského kraje. Strávily 10 dní v Guandongu, 
pobřežní provincii v jižní Číně na severním 
pobřeží Jihočínského moře.  „Holky měly příle-
žitost strávit tam deset dní, bydlely v rodinách, 
poznaly jejich kulturu, která je naprosto někde 
jinde než ta naše. Byly s místními v divadlech, 
na výletech, poznávaly přírodu, bylo to moc 
fajn, jen tak na to nezapomeneme," zavzpomí-
nala Komoňová.

Hlavní náplní práce pro Danceversity však 
dál zůstává tanec a i přes přeplněné kapacity 
mezi sebou rádi uvítají další zájemce. „Sice 
máme strašně moc dětí, zájem je opravdu 
obrovský, ale kdyby se ještě někdo našel, ať 
se určitě ozve a nějak to uděláme," vyzvala na 
závěr Komoňová.

-nov-
Článek byl uveřejněn na webu města 29. 10. 2019.

Danceversity v Číně a s novým stylem

Tanečnice si z desetidenního zájezdu do Číny přivezly 
spoustu nezapomenutelných zážitků.
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V  listopadu jsme navštívili brněnskou 

vilu Tugendhat. Vilu manželů Grety a Frit-
ze Tugendhatových nechal v  letech 1929 až 
1930 postavit otec Grety. Navrhl ji architekt 
Ludwig Miese van der Rohe, je to jediná jeho 
stavba v  ČR a jediná památka moderní archi-
tektury v ČR zapsána na seznamu UNESCO. 
V letech 2010-2012 prošla rekonstrukcí stav-

ba i zahrada. Interiéry jsou vybaveny replika-
mi původního mobiliáře. Nádherná stavba 
s mnoha technickými vymoženostmi a drahý-
mi použitými materiály nás uchvátila. Smeká-
me klobouk  před panem architektem, který 
vše promýšlel do nejmenších detailů.

Bohumila Defeldová,
předsedkyně místní organizace STP

Navštívili jsme vilu Tugandhat

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

V nevlídné odpoledne pátek 15. listopadu 
se členové organizace sešli ve společenském 
domě na své schůzi. Nejdříve vystoupily 

děti z MŠ U Rybiček se svým milým, vtipným 
pásmem. Vystoupení dětí vždy vyvolá úsměv 
na tváři. Z hostů jako první vystoupila starost-
ka Hustopečí Hana Potměšilová. Vyzvala ke 
spolupráci se skupinou Vážka, která navštěvu-
je dlouhodobě nemocné v nemocnici, a k účas-
ti na akci Čteme dětem. Starosta Horních 
Bojanovic Ladislav Kachyňa pozdravil přítom-
né a také seznámil s akcemi své obce. Starosta 
Starovic Antonín Kadlec zmínil cyklostezku, 
kterou spolu s Hustopečemi budují. Vyslovil 
uznání a poděkování výboru organizace za 
práci, kterou pro své členy koná. Paní Kobli-
hová seznámila s novinkami na sociálním 
odboru. Pracovnice spolku Girasole předsta-
vily činnost Hospice svatého Rocha. Hospicová 
péče zahrnuje práci lékaře, sester, psychologa 

i kněze, nemocný může zůstat doma ve svém 
prostředí, pracovníci dle potřeby přijíždějí za 
nemocným. Policejní mluvčí Kamila Harašto-
vá znovu důrazně upozornila na různé taktiky 
tzv. šmejdů, kteří se snaží okrást důvěřivé seni-
ory, i s děním na okrese. Přinesla jako dárek 
tašky, o které byl velký zájem. Následovala 
zpráva o činnosti a tolik očekávané kolo štěstí, 
dárků bylo hodně, dostalo se snad na každého. 
Schůzi ukončila předsedkyně poděkováním 
za práci výboru a důvěrníků. Na závěr všem 
popřála krásné vánoční svátky prožité v kruhu 
rodiny a přátel a v novém roce hlavně hodně 
zdraví a pohody. 

Bohumila Defeldová,
předsedkyně místní organizace STP

Členská schůze tradičně zaplnila sál společenského domu

Starostka Hana Potměšilová informovala o dění 
ve městě, právě realizovaných investičních akcích 
i plánech do budoucna.
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Do programu STP přibylo 10 lekcí jógy pro seniory. 
Dvě skupiny po 15 lidech se při cvičení na židlích učí 
správně dýchat a soustředit se na své tělo.
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V sobotu 9. listopadu jsme se vydali do 
slovenské Habovky na oslavu 30. výročí založe-

ní tamního folklorního souboru Bučník, který 
každý rok vystupuje u nás v Hustopečích na 

některé z kulturních akcí. V rámci programu 
byla předána různá ocenění. Jedno z nich 
převzala také naše paní starostka za rozvoj 
přeshraniční spolupráce v oblasti kulturní-
ho a společenského života. Folklorní soubor 
Bučník zařadil vystoupení o  svatebních 
zvycích, vystoupily také dva soubory z okolních 
obcí a my jsme zatancovali československou 
besedu. Tím jsme navázali na loňské vystou-
pení, kdy jsme tancovali českou a moravskou 
besedu.

Děkujeme Habovčanům za pozvání 
a pohostinnost. Nám se celý večer líbil a doufá-
me, že naše spolupráce nezanikne a přijedou 
Hustopeče opět navštívit. Třeba v termínu 
hodů.

Magdaléna Dybová,
předsedkyně Hustopečské chasy.

Koncem října uspořádal Nadační fond 
Zdeňky Frýbertové ve společenském domě 

v Hustopečích benefi ční akci na podporu 
hendikepovaných dětí ze ZŠ a PŠ Hustopeče. 

Děti si užily animační program s moderátorem 
Mírou Kaplanem, malování na obličej, mamin-
ky a babičky líčení s vizážistou, nechyběli ani 
maskoti a tombola pro děti i dospělé.

Krásným kulturním zážitkem pro všechny 
bylo vystoupení taneční skupiny Danceversi-
ty. Výtěžek z dobrovolných příspěvků ve výši 
10.536 Kč zaplatí dětem výlety po Jihomorav-
ském kraji.

Chtěla bych poděkovat městu Hustopeče, 
taneční skupině Danceversity, H-Parku, dobro-
volníkům, štědrým dárcům a všem přítomným 
za podporu akce. Zároveň mám radost z celo-
roční spolupráce a Vašeho zájmu pomáhat 
potřebným a budu se těšit na další dobročinná 
setkávání i v roce následujícím.

Na závěr bych Vám ráda popřála klidné 
a voňavé Vánoce a do nového roku inspiraci 
a zdraví.

 Za Nadační fond Zdeňka Frýbertová

Zábavné rodinné odpoledne pomohlo hendikepovaným

HUSTOPEČSKÁ CHASA

Hustopečská chasa v Habovce zatancovala československou besedu.

Krásným kulturním zážitkem pro všechny bylo vystoupení dětí taneční skupiny Danceversity.
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Hustopečská chasa slavila v Habovce s Bučníkem

Středeční odpoledne 13. 11. patřilo v činnos-
ti Klubu historie a vlastivědy tradičně přednáš-
ce. V roce 2019 jsme si připomněli 250 let od 
narození významné historické osobnosti, jejíž 
život zasáhl až do našeho kraje. Ano, myslím 
tím Napoleona Bonaparta, francouzského 
vojevůdce a státníka, císaře. Na čtyři desítky 
zájemců si přišli poslechnout Danu Šimkovou 
z Křenovic, která bravurně ovládá život této 
osobnosti evropských dějin.  Ukázala nám 
slavného vojevůdce očima jeho současníků - 
nepřátel, manželek, milenek, vojáků, kteří ho 
oddaně sledovali, a umělců. Chvílemi jsme 

měli pocit, jako by přednášející byla Napoleo-
novým pobočníkem, tak široký záběr vědo-
mostí ovládala. Zajímavé bylo v jejím výkladu 
zastavení u Bitvy tří císařů. Ona sama totiž 
pochází z těsného sousedství bývalého bojiš-
tě, a dokázala nám popsat některé momenty, 
o kterých se mnoho nemluví. Přednáška byla 
obohacena ukázkami z fi lmů, aby měli divá-
ci ucelenou představu o napoleonské době. 
Procházka životem Napoleona od narození až 
po poslední prohru, jeho smrt a uložení ostat-
ků, byla přínosným připomenutím historie 
Evropy v 18. a 19. století.                         Dušan Průdek

Přednáška o Napoleonovi Bonaparte 

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Přednášku Dany Šimkové v malém sále Kina si 
nenechali ujít desítky posluchačů.
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Hustopečský skautský oddíl má na šedesát 
členů. V polovině listopadu jedenáct z nich 
vyrazilo do spřátelené slovenské Modry.

„V pátek nám promítali fotky z akcí svého 
oddílu a povídali o jeho historii,“ přiblížila 
program úvodního večera skautka Veronika 
Knoflíčková. „V sobotu jsme šli na hvězdárnu, 
na skály a rozhlednu a hráli jsme různé hry,“ 
pokračovala její sestra Martina.

Zábavný víkend v Modre si toužilo vychut-
nat více hustopečských skautů, ale ne každý 
mohl. „ Na Slovensko potřebují děti pasy, ten 
každé z dětí nemá,“ prozradila klíč k výběru 
účastníků zájezdu vedoucí Eliška Ambrosová.

Děti jsou v oddíle rozdělené na kluky 
a holky a také podle věku. Jednotlivé skupinky 
mají na starosti vedoucí, většinou odchovanci 
místního oddílu. „Máme šest družin, jednu 
světluškovskou, což jsou malé holky zhruba 
od první do páté třídy, ve stejné věkové katego-
rii ještě dvě klučičí družiny. Další jsou ve věku 
šesté sedmé třídy a potom máme dvoje skauty,“ 
představila složení oddílu Ambrosová.

Od dubna využívá početný oddíl budovu 

města v Pitnerově ulici, kde předtím sídli-
lo taneční a výtvarné oddělení ZUŠ. „Zatím 
máme jednu klubovnu, ve které jsme všichni, 
a každá družina si postupně spravuje svou 
vlastní,“ vysvětlila vedoucí. Zatímco Myšky 
malovaly klubovnu, Dýňáci čistili střechu 
a okapy od spadaného listí. „Kluci spravují rýny, 
protože když teď na podzim jednou přituhlo, 
zateklo nám sem,“ řekla Ambrosová.

Program schůzek se během posledního půl 
roku úpravám nových prostor přizpůsobuje 
docela často. Skauti místnosti postupně zaři-

zují novým nábytkem: skříňkami, poličkami 
nebo malou kuchyňskou linkou. Do budouc-
na plánují opravit i podlahy. Jedna ze dvou 
velkých místností bude sloužit jako klubovna 
pro kluky a bývalý zrcadlový taneční sál se 
promění ve společenskou místnost, ve které 
se budou všichni shromažďovat při větších 
akcích. Za dva roky se setkání skautů z part-
nerských měst uskuteční v Hustopečích, ale 
to budou místnosti zdejší skautské základny 
vypadat asi úplně jinak než dnes.

-kam-

Skauti vyrazili do Modry a opravují klubovnu

Jedenáct skautů z Hustopečí si užilo víkend na Slovensku.
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SKAUTI

Hustopeče jsou nejen městem výborného 
vína, ale především skvělých vinařů, kteří za 
svoji práci sbírají jedno ocenění za druhým. 
Tak trochu unikátem je mezi nimi mladá vinař-
ka Libuše Vrbová, která v letošním roce bodo-
vala a vítězila hned v několika soutěžích.

Je mladá, krásná, vzdělaná, skromná 
a směle se může řadit mezi špičky ve svém 
oboru. Vinařka Libuše Vrbová z Hustopečí se 
letos stala Mistryní ČR v sekání sektů a obsadi-
la druhá místa na Mistrovství ČR a Mistrovství 
Slovenska sommeliérů. 

K vinařství Libušku přivedl tatínek a svoji 
vášeň pro víno objevila po střední škole. Dnes 
je doktorandkou oboru vinařství, objíždí 
bezpočet doplňujících kurzů a sama dokonce 
přednáší. „Já jsem v tom všem vyrostla, máme 
rodinné vinařství, vyplynulo to přirozeně. Zača-
la jsem studovat obor Vinohradnictví a vinař-
ství na Mendelově univerzitě v Brně. Tam jsem 
zjistila, že mě víno neskutečně baví a dneska 
už si nedovedu představit, že bych dělala něco 
jiného," zavzpomínala na své začátky.

Mistryní republiky v sabráži se poprvé stala 
před dvěma lety a své umění předvedla mimo 
jiné i na Oslavách svatomartinských vín a husí 
loni v Hustopečích, kde sekat sekty naučila 
i svatého Martina.  „Sabráž vypadá hodně 
jednoduše, když člověk ví, jak na to, a má ales-
poň nějaké zkušenosti a techniku. Samotná 

soutěž je především show, člověk musí ukázat 
nejen odbornou kvalitu, ale musí umět i poba-
vit a být kreativní," popsala mistryně, jejíž 
specialitou je sekání pomocí laku na nehty. 

Na letošním Mistrovství sommeliérů prošla 
náročným písemným testem, slepou degus-
tací, verbální identifi kací vzorku a servisem 
sektu či vína včetně doporučení pokrmu. Ve 
znalostním testu je mnoho otázek z celého 
světa, které se netýkají jenom vína, ale i neal-
koholických a alkoholických nápojů, kávy, čaje, 
čokolády, doutníků či kakaa. S dalšími devíti 
soupeři následně postoupila do semifi nále, ve 
kterém došlo na servis červeného vína včetně 
dekantace a jako jedna ze tří nejlepších nako-
nec postoupila do samotného fi nále, které 

proběhlo na Nové scéně Národního divadla 
v Praze pod dozorem desetičlenné poroty, ve 
které mimo jiné seděl prezident Mezinárodní 
asociace sommeliérů Andrés Rosberg.  „Mode-
lovým párem, který obsluhujeme, jsou vždy 
nějaké známé osobnosti. Letos jsme obslu-
hovali herečku Ivu Pazderkovou a Vladimíra 
Polívku, kteří byli moc milí, a tak nějak jsme si 
padli do oka," usmívala se Libuše.

Jistě stojí za zmínku, že první místo obsa-
dil Kamil Prokeš ze sousedních Velkých 
Němčic, se kterým se Libuška utkala již něko-
likrát. Umístění v soutěžích jsou však pro oba 
vedlejší, víno zůstává stále stejnou strhující 
vášní. „U sommeliérství nejsou důležité pouze 
znalosti a dovednosti, ale i to, jak působíte 
na zákazníka, jaký dojem u něj uděláte, jak 
s ním umíte komunikovat. A pro mě je velkou 
odměnou, když u svých hostů vidím souznění, 
odezvu a třeba i pochvalu," dodala.

Od péče o vinice přes výrobu vína až po 
samotný servis je vinařství tak trochu alchy-
mie, do které se promítá především osobnost 
vinaře.  „Musím se přiznat, že mám nejraději 
práci ve sklepě a servis hotového vína. Na péči 
o vinohrady musím ještě zapracovat, k tomu 
musím dozrát," přiznala. 

-nov-
Článek byl zveřejněn na webu města 7. 11. 2019.

První v sabráži, druhá mezi sommeliéry

Na Mistrovství sommelierů ČR a SR skončila Libuše 
Vrbová na druhém místě.
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HUSTOPEČE SE BAVÍ

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

• Prodám růžovou tříkolku na 2 - 3 roky s vodicí 
tyčí. Téměř nepoužívaná . Vhodný dárek. Cena 
dohodou. Info: 725 990 336

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

• Prodám letošní loupané ořechy. 170 Kč/kg, 
tel.: 604 692 184

• Prodám šicí stroj VERITAS po G.O.  
Cena 1400 Kč. Tel. 737634108

• Prodám "samovar" jako dekoraci do sklepa. 
Cena 500,- Kč. Tel. 737634108

• Prodám dvoulůžkový pletací stroj. Cena 100,- 
Kč  Tel. 737634108

INZERCE

Tradičně po roce Městské galerii vévodila 
díla členů výtvarného spolku Alfons. Letos 
však autorská práva na vystavovaná díla nepa-
třila pouze jim, na salónu se představili i mladí 
tvůrci  z ateliérů Martiny Klakové a Jany Rozko-
vé a studenti Střední uměleckoprůmyslové 
školy v  Uherském Hradišti. „Návštěvníci jsou 
na nás zvyklí, každý rok v  listopadu je výroč-
ní výstava, děláme to taky proto, aby se tady 
představil i někdo jiný,“ objasnila spoluúčast 
hostů vedoucí výtvarné skupiny Jarmila Milo-
tová.

Každá místnost v galerii patřila jiné výtvar-
né skupině. Při vchodu zaujaly litografi e uher-
skohradišťských studentů,   druhá místnost 
byla věnována samotné skupině  Alfons a další 
patřila nejmenším z  ateliéru Máta. „Jsou to 
díla dětí od dvou až do sedmnácti let, které 
navštěvují náš ateliér v  Ivani. Věnujeme se 
řemeslné tvorbě, malbě, kresbě, děti si vyzkou-
ší i keramiku, takže je rodiče nemusí vozit do 
keramiky a potom do výtvarky,“ prozradila 
výtvarnice Martina Klaková.

Poslední místnost v  hustopečské gale-
rii zaplnily práce mladých umělců, které učí 
Jana Rozková. Pro výstavu vybrala díla čtyř 

náctiletých žákyň, které na její kurzy přichází 
pravidelně. „Jsou tu díla od kresby tužkou přes 
kresbu pastelkami až po olejomalbu a akvare-
ly, aby to byl průřez různými technikami,“ před-
stavila obrazy majitelka výtvarného ateliéru 
ve Velkých Němčicích.

Výtvarná skupina Alfons už pomalu střádá 
plány na příští rok. „Byla bych ráda, aby tady 
byli herci z Městského divadla, oni si totiž taky 
v  Brně pořádají své domácké výstavy, loni na 
naší výstavě vystavoval jeden herec, tak snad 
se nám to podaří,“ nastínila vedoucí skupiny.                                                                          

-slam-

Když zima přijde do kraje
a sní i vítr letem,
tu celičký je ten náš kraj,
když pokryt leží sněhem.

Ať ty přijdeš kamkoli,
kde kopec je či stráň,
tam sáňkují a lyžují 
děti ze všech stran.

Děti na nic nedbají,
že venku padá sníh,
tváře mají červené,
zní jásot jen a smích.

Jan Zimmer, Hustopeče
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Děti během halloweenského programu škotačily 
v děsivých maskách.

Ačkoliv čeští občané stále dávají před-
nost místním Dušičkám před americkým 
Halloweenem, i ten si v našich zemích poma-
lu ale jistě vydobyl své místo.  Nikoho tedy už 
nezaskočí  halloweenská výzdoba, party se 
strašidelnou tematikou, drinky podobající se 
krvi, ani pochutiny ve tvaru hrobu či rakve. To 
vše a mnohem více nabídlo poslední říjnový 
čtvrtek místní kino ve spolupráci s kinokavár-
nou.

Program zahájilo promítání premiéry 
animovaného fi lmu Addamsova rodina, které 
nalákalo především nejmenší diváky. Po fi lmu 
však program pro děti nekončil. Prostor kavár-
ny byl vhodným útočištěm k vybití energie pro 
všechny v méně či více děsivých maskách. Na 
milovníky sladkého čekalo ve vitríně nepřeber-

né množství halloweenských specialit. ,,Máme 
tady pavoučí hnízdo, strašidelné cupcaky, 
hrobeček a rakvičkový cheesecake," předsta-
vila sladkosti, nad kterými strávila šestnáct 
hodin, vedoucí kavárny Alena Wetterová.

Na své si přišly i starší věkové kategorie. Ani 
ty nebyly ochuzeny o strašidelný fi lm, Zombie-
land 2. Zlatým hřebem večera pak byl tzv. 
odpojený koncert nově vzniklé tříčlenné kape-
ly a následná afterparty. ,,Jsme úplně nová 
kapela, zformovali jsme se s klukama z Husto-
pečí. Cvičíme novým formátem, výhradně 
akusticky, museli jsme spoustu songů předě-
lat tak, aby to vůbec fungovalo," navnadil na 
koncert Wolves in Flames spolupořadatel akce 
Stanislav Kralovič.

Protože se jednalo akustický koncert, bube-
ník hrál místo svého klasického nástroje na 
vajíčko, ostatní doprovodné nástroje byly irská 
flétna, akustická kytara a basa.

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 4. 11. 2019.

Hrůza, strašidla a děs na kině!

Alfons představil své nástupce

Zima

Tradičního podzimního salónu se tentokrát účastnili 
i mladí žáci výtvarných kursů.
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Běžně tiché prostory místní knihovny napl-
nil v  úterý 12. listopadu hlas nadějné spisova-
telky Mirky Skočílkové, která v rámci Literární 
kavárny, jež se snaží knihovna pořádat jednou 
za dva měsíce, přijela povídat o své nedávno 
vydané prvotině s názvem Violka.

Zajímavým a diskutovaným faktem je, že 
autorka na střední škole učí matematiku 
a zeměpis. „Když se někdo dozvěděl, že jsem 
napsala knihu, první otázka byla, jestli to je 
sbírka úloh,“ potvrdila začínající spisovatelka.

Kniha pojednává o poměrně těžkých život-
ních situacích. Přímo o autorčiny prožitky se 
však nejedná. „I když o nikom nepíšu přímo, 
vždy je to samozřejmě něco, co jsem zažila, 
viděla, slyšela, takže vyloženě fi kce to není,“ 
přiblížila svou tvorbu Skočílková. K vymyšle-
ní hlavní dějové linky posloužila především 
jedna fotografi e. „Byla to taková rozmazaná 
fotka malinkaté blondýnky ze školky. Co  mě 

oslovilo, to popravdě nevím, nějaké ošále-
ní mysli tam muselo proběhnout,“ svěřila se 
autorka.

Knihu se rozhodla vydat v momentě, kdy se 
vším, co napsala, byla stoprocentně spokojená. 
Na internetu si našla, kde přijímají rukopisy, 
a odeslala email. Dlouho se jí však nedostáva-
lo žádné odpovědi a postupem času už na svůj 
odeslaný rukopis téměř zapomněla. Odpovědi 
se však dočkala po Vánocích, kdy už ani nedou-
fala. „Kupodivu to vyšlo, trvalo to dlouho, 
řekněme půl roku, ptali se mě, zda ještě stojím 
o to knihu vydat, ,“ vylíčila příběh vydávání své 
první knížky Skočílková

Ty, kteří si Violku zamilovali, by potěšilo 
pokračování, to však autorka nechystá, sama 
prý seriálům neholduje. Už má ale hotovou 
knihu s jiným tématem, měla by vyjít 1. dubna 
příštího roku. Prozradila, že jejím tématem 
bude manželství.

Potenciálním novým spisovatelům učitelka 
matematiky a zároveň spisovatelka poradila: 

„Určitě si musí být stoprocentně jistý tím, že to, 
co napsal, je to nejlepší, a nebát se. Zkoušet 
to, pokud se někdo neozve napoprvé, zkusit to 
poslat dál a nepřestávat, dokud to nevyjde.“

 -slam-

Literární kavárnu navštívila nadějná spisovatelka
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Mirka Skočílková představila v Hustopečích svou 
prvotinu Violka.

Učebna Městské knihovny v Hustopečích 
byla ve čtvrtek 24. října v podvečer přeplněna 
lidmi. Zájemci o alternativní medicínu si přišli 
vyslechnout přednášku známého českého 
chiropraktika a propagátora čínských tlako-
vých masáží Vinci Lázsla, který se léčbě bolesti 
bez pilulek a injekcí věnuje už celých padesát 
let. 

 „Chiropraxe a čínská medicína je alternati-
va klasické fyzioterapie. Já se ve svých knihách 
a přednáškách zabývám tím, jak si ulevit od 
bolesti, převážně zad, hlavy a páteře, bez injek-
cí a tlumicích léků, aby mohli lidé fungovat 
i bez doktorů," popsal své metody chiropraktik. 

Právě kvůli výrokům o zbytečnosti a naduží-
vanosti klasických lékařských zákroků a medi-
kamentů bývá Lázsló označován za šarlatána. 
On sám na to reagoval s  nadhledem:  „Lidé, 
kteří to o mě tvrdí, chiropraxi neznají a neví, 
o co vlastně jde. Ale když potom poznají, jak to 
funguje, že třeba chodili rok na injekce a já jim 

během chvíle pomůžu, bývají velmi překvape-
ní."

Manipulační léčba, během níž Lázsló 
pomocí tlaku na konkrétní akupunkturní body 
uvolňuje napětí, však není všelékem a před 
každým ošetřením je proto nutné vyloučit 
vnitřní zranění.  „Já určitě neumím všechno, 
a když poznám, že jsou to problémy vnitřního 
charakteru, posílám pacienty k odborníkům," 
připustil Lázsló.

Potenciální zájemce o Lázslóvu metodu 
léčby mnohdy odrazuje jeden zásadní fakt, je 
dost bolestivá.  „Bez toho to nejde a mnohdy 
je bolest větší, než u injekcí. Ale nesmí jít za 
hranici, kterou má každý nastavenou jinak, 
protože to by se potom tělo dostalo do křeče 
a nemělo by to správný efekt. Na někoho můžu 
tlačit dvěma kily a už křičí, někdo ani při dvace-
ti kilech nemá dost a říká mi, že můžu ještě 
přitlačit. Je to individuální," překvapil léčitel.

Autor populární knihy Zázračná chůze 

klade důraz i na prevenci a během přednášek, 
se kterými objíždí celou republiku a hostuje 
s nimi i v Českém rozhlase, učí, jak si od boles-
ti ulevit svépomocně.  „Já se nejenom snažím 
pomoci lidem od problémů, které mají, ale 
učím je i tomu, aby si nepoškozovali tělo, učím 
protipohyby, ale hlavně je učím kam a jakým 
způsobem si zatlačit, aby ta která bolest ustou-
pila," řekl László.

V Hustopečích si nadšení posluchači dělali 
podrobné poznámky, aby si léčivé úkony mohli 
doma hned vyzkoušet a přitom si neublížili. 
Léčba pomocí tlakových masáží totiž vyžadu-
je cvik a i sám Lázsló přiznal, že se neustále 
učí. „Učím se ode všech, od babiček, primářů, 
hledám ve fyzioterapii i v rehabilitaci. Jsem 
otevřený a učím se ode všech," uzavřel Lászlo.

 -nov-
Článek byl zveřejněn na webu města 24. 10. 2019.

Zájemci o alternativní léčbu zaplnili učebnu knihovny

Podzimní prázdninový tábor pořádá Cent-
rum volného času pravidelně, v minulosti měl 
ale vždy příměstskou formu, letos poprvé na 
něm děti zůstaly i přes noc.

„Malí nocležníci byli z nových pokojíčků 
nadšení. Líbil se jim výhled z oken, stolečky 
i měkké postele,“ prozradila vedoucí Iveta 
Vodáková. Pět ze sedmi pokojů s názvy stromů 
se na dva dny proměnilo v tajemné komna-
ty, pavoučí nebo pekelnou. Dívkám ve vlčí 
komnatě se prý zdály sny o vlcích. 

Na táborníky tu čekaly zapeklité úkoly. 

„Každý rok se na halloweenskou noc objevuje 
poklad, takže jsme v komnatách hledali kous-
ky mapy k pokladu,“ přiblížila program večera 
vedoucí Hana Mokrá. Než se děti vydaly na 
stezku odvahy s hledáním pokladu, stihly ještě 
výšlap na rozhlednu a vyrobily dýňové strašáky.
Druhý den ráno se pustily do tvoření dýňových 
svícínků a po obědě je čekal karneval. Všichni 
se převlékli do kostýmů, namalovali se a užili 
si rej v maskách se spoustou her a soutěží.

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 1. 11. 2019.
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Děti o podzimních prázdninách poprvé přespaly na Pavučině

Malí nocležníci byli z nových pokojů nadšení.
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Centrum volného času Pavučina se opět 
po roce rozhodlo uložit broučky k zimní-
mu spánku. Tradiční akce proběhla v pátek 
8. listopadu, a protože byly venkovní teploty 
ještě příznivé, přilákala spoustu dětí s rodiči. 
Na náměstí na ně čekalo krátké divadelní před-
stavení v podání broučků – maňásků. „Broučci 
si pro děti připravili pohádku o velké medové 
krádeži,“ prozradila představitelka Berušky.

Po divadle broučci společně s dětmi zavola-
li broučkovou vílu. „Broučková víla nás s lampi-
onovým průvodem pěkně odvede na Pavučinu, 

kde je teď spousta nově vysázených stromů, 
a my se pod ty stromy zakutáme a usneme si 
tam až do jara,“ přiblížila zimní spánek Beruš-
ka.

Na dvoře Pavučiny byl připraven ohýnek, 
u kterého se zpívaly ukolébavky broučkům 
a na kterém si děti snad naposledy v tomto 
roce mohly opéct špekáček, rohlík či jiné 
dobroty, které si s sebou přinesly.

-slam-
Článek byl zveřejněn 11. 11. 2019 na webu města.

Děti pomohly s uspáváním broučků
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Než se dlouhý průvod s lampiony vydal na Pavučinu, 
zahráli broučci dětem pohádku.

Na první den měsíce října každoročně 
připadá Mezinárodní den seniorů. V  mnoha 
městech se slavilo už od konce září, v Hustope-
čích pak v pátek 25. října.

„Den seniorů slavíme v  Hustopečích už 
poněkolikáté, je to iniciativa komise, kde jsou 
senioři také zastoupeni,“ vysvětlila starostka 
Hana Potměšilová.  Členové Komise pro práci 
se seniory a handicapovanými občany po celý 
rok projednávají záležitosti, které se týkají 
této skupiny obyvatel, a připravují podklady 
k  jednání rady města. Tentokrát svou připra-
venost pomoci ukázali přímo: roznášeli tácky 
s koláčky a chlebíčky, nalévali kávu i víno. „ Na 
organizaci se podílí celá komise, dnes jsou 
tu všichni v  pohotovosti. Moc jim za to děku-
ji,“ pochválila členy komise její předsedkyně 

Martina Ondrová
Asi sto seniorů si přišlo povyprávět, setkat 

se se známými, poslechnout si písničky anebo 
i zazpívat a zatancovat se slováckou hudbou 
Horenka z  Bořetic pod vedením kapelníka 
Libora Sadílka. Většina z nich chodí na setkání 
pravidelně. V minulosti se akce konala v jídel-
ně Základní školy Komenského, věrní účastní-
ci ale našli cestu také do sálu společenského 
domu.

Město chce tímto setkáním hustopečským 
seniorům poděkovat za všechno dobré, co ve 
svém životě dosud vykonali. K svátku jim přišla 
poblahopřát i paní starostka. „Chtěla bych jim 
popřát pevné zdraví, aby měli pořád chuť něco 
nového dělat, byli aktivní. Aby nepodléhali 
pesimistickým a blbým náladám, protože 

psychika ovlivňuje i to, jak se člověk celkově cítí. 
Ať jsou veselí, radostní a ať se jim u nás dobře 
žije!“ zakončila Potměšilová.

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 30. 10. 2019.

Den seniorů se slavil i v Hustopečích

Senioři letos svůj den slavili ve společenském domě.
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V pondělí 28. října, na svátek připomínající 
den vzniku samostatného Československa, to 
v Hustopečích vypadalo, jako by se snad vrátil 
čas. Ulicemi města se procházel sám prezident 
a zakladatel první republiky Tomáš Garrigue 
Masaryk.

Prošel si zastavení naučné stezky, která 
připomíná místa spjatá s jeho dětstvím.  

„Hodně se to tady změnilo, ale líbí se mi to 
tady. Líbí se mi, že si lidé připomínají vznik 
první republiky, a předpokládám a doufám, že 
většina lidí ve městě je na dobré straně, že ctí 
mravní zásady a snaží se je dodržovat," neskrý-

val dojetí prezident.
Naposledy se Masaryk zastavil v Husto-

pečích v červnu roku 1924, kdy v rámci svého 
druhého zájezdu na Moravu objížděl místa, 
kde byl „doma“, tedy rozlehlý pás jižní Mora-
vy od Hodonína k Hustopečím. A zatímco 
tehdy jej vítaly tisícové davy Čechů i Němců 
ze širokého okolí, tentokrát mu průvodky-
ni dělala sama starostka Hana Potměšilová. 

„Jeho mládí, které tady strávil na reálce, u tety, 
u bratra Ludvíka v tiskárně, když tady napsal 
své fi losofi cké dílo, naučil se německy, potká-
val menšiny a zažíval první lásky, na to se neza-

pomíná," popsala krátce důležitost Hustopečí 
v životě velkého státníka starostka.

Hlavním důvodem návštěvy Hustopečí bylo 
pro Masaryka uctění památky rodičů, kteří 
odpočívají na místním hřbitově. Tam spolu se 
zástupci města položil květiny a zapálil svíci. 
Ocenil, jak poctivě se místní starají o hrob jeho 
předků, a promluvil o tom, jak málo se zacho-
valo z původních myšlenek a principů první 
republiky.  „Je to z důvodu 40 let temna, které 
tu bylo. A když se podíváme do knížek dějepisu, 
stále se nepodařilo uvést věci na pravou míru, 
nepíše se o nich tak, jak se udály," vyzval se 
zápalem sobě vlastním Masaryk.

Celá návštěva prvního prezidenta v Husto-
pečích byla neplánovaným překvapením, 
a vedení města ji tak mohlo v rychlosti avizo-
vat pouze pomocí facebookových stránek. 

„I když to bylo tak pozdě, výzvu přijalo relativně 
dost lidí a přišli se na hřbitov podívat. A další 
rok, pokud pan prezident bude ochotný znovu 
k nám zavítat, už na něj budeme lépe připrave-
ni," slíbila starostka.

-nov-
Článek byl zveřejněn na webu města 29. 10. 2019.

Město navštívil prezident Masaryk

V den státního svátku 28. října seulicemi města procházel sám prezident Masaryk.
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V  polovině září byla slavnostně otevřena 
nová budova Pavučiny, kroužky fungují na 
staré známé adrese a pro letošní rok tu připra-
vili i cyklus rukodělných seminářů. 

„Převezli jsme všechno, co bylo uskladněno 
v M-klubu, takže všechny materiály a vybavení 
už tu jsou. Keramická dílna je také kompletně 
přestěhována. Kancelář, která sídlila po celou 
dobu stavby v Městské knihovně je také otevře-
na na Pavučině," popsala stěhování pedagož-
ka Hana Mokrá, která neskrývala nadšení 
z nových prostor: „Je to tu opravdu krásné, až 
se tomu nechce věřit, že se to povedlo. Všechny 
místnosti jsou prostorné a odhlučněné, takže 
může probíhat více kroužků najednou, aniž 
by se vzájemně rušily. Prostě paráda, jsme 
ohromně spokojení."

Rozjelo se kolem 40 kroužků a naplánová-
ny jsou i veškeré aktivity a akce do konce roku. 

Prostory, které ještě voní novotou, se rychle 
zabydlují. V sobotu 26. října navíc odstartovala 
i série výtvarných seminářů, poprvé na téma 
pískování.  „Je to výtvarná technika, kdy pomo-
cí křemičitých barevných písků vytváříme 

obrázky. Je velmi snadná, mohou to s pomocí 
rodičů dělat děti od dvou let," vysvětlila Mokrá. 

Přihlašování na semináře i všechny další 
akce, tábory či kroužky nově probíhá  přes 
webové stránky  Pavučiny, které také prošly 
inovací a kde je ihned po přihlášení do systé-
mu vidět zaplněnost. 

Paprsky slunce dopadající v nové klubovně 
na výtvory dětí vytvářely úžasnou atmosféru. 
Děti si v mezičase hrály na prostorné terase, 
maminky ocenily kávu a voňavé buchty. Už 
teď se všichni těší na další výtvarné setkání.  

„V listopadu máme seminář výroby lapače snů, 
a potom budeme vyrábět plstěnou vílu. Bude-
me se snažit o to, aby každý měsíc minimálně 
jeden takový seminář byl," slíbila Mokrá.

-nov-
Článek byl uveřejněn na webu města 28. 10. 2019

V  německy psané moravské literatuře, 
bohaté na autory různých žánrů, vynikají 
dvě ženy, které dosáhly ve světě mimořádné 
popularity. V  19. století to byla i  do češtiny 
hojně překládaná prozaička Marie von Ebner-

-Eschenbachová, pocházející ze Zdislavic 
u Kroměříže, v současné době to pak je u nás 
dosud málo známá prozaička a  básnířka Ilse 
Tielschová, která se narodila v  Hustopečích 
a letos oslavila devadesát let.

Ilse Tielschová po šťastném dětství, plném 
kulturních dojmů, uprchla těsně před koncem 
války do Rakouska. Po mnoha peripetiích 
nakonec ve Vídni vystudovala germanisti-
ku a  žurnalistiku a  roku 1953 získala dokto-
rát z  fi losofi e. Od roku 1964 se věnuje pouze 
literatuře. Její díla byla přeložena do mnoha 
jazyků. Neobyčejně velkou úlohu v  její tvor-
bě hrají vzpomínky na dětství v  moravském 
maloměstě: samostatně tak vyšla řada 
kratších próz, např. Ulička v  jihomoravském 
maloměstě (Eine südmährische Kleinstadtgasse), 
Vzpomínky na dědečka (Erinnerungen an Grossva-

ter) a mnohé další. 
Poslední větší prózou, která byla velmi 

kladně přijata kritikou i  čtenáři, je román 

Poslední rok (Das letzte Jahr, 2006, 2017), který 
se odehrává v malém jihomoravském městeč-
ku roku 1938. Hlavní postavou, která vše vyprá-
ví, je osmiletá Elfi  Zimmermannová, dětsky 
naivní a  velmi romantická dívenka, která žije 
se svou rodinou a milovanou vychovatelkou 
nedaleko Brna. Zatímco na jaře se ještě radu-
je z nového kola a prožívá s kamarády radosti 
a dobrodružství typická pro dívky a chlapce 
jejího věku, na podzim Hitlerova vojska obsa-
zují Sudety a všechno začíná být jinak. Nálada 
obyvatel je stále nenávistnější, ze sousedů 
a přátel se přes noc stávají nepřátelé, najed-
nou už není jedno, že někdo je Čech a někdo 
Němec, nebo dokonce Žid… 

Román Poslední rok, inspirovaný 
dětstvím v rodných Hustopečích, je možné 
zakoupit v TIC na kině. Více o knize na 
www.bpublish.cz. 

Převzato a upraveno z textu profesora Jiřího 
Munzara, časopis Kontexty 1/2019
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Cyklus výtvarných seminářů na Pavučině zahájilo 
tvoření obrázků z barevných písků.

Na Pavučině připravili cyklus rukodělných seminářů

Ilse Tielschová – básnířka a kronikářka jižní Moravy
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Centrum volného času Pavučina se v sobotu 
23. listopadu se zapojilo do největšího fi lmo-
vého festivalu zaměřeného na sport a outdoor 
u nás. Snow Film Fest v Hustopečích, spolu se 
svým bratrským festivalem Expediční kame-
rou, proběhl na M-klubu.

Tyto prostory festival hostí již řadu let 
a přispívají k příjemné atmosféře, která pano-
vala během celého průběhu. Letošní ročník 
nabídl šest snímků se zaměřením na zimní 
sporty, expedice a outdoorové aktivity.

Ke zhlédnutí byly fi lmy z české i zahra-

niční produkce, přičemž nejkratší trval osm 
a nejdelší 52 minut. Celkem festival, i s nezbyt-
nými přestávkami, trval čtyři hodiny a dal by se 
tak nazvat diváckým maratonem.

Díky odezvě určitě nebyl letošní Snow Film 
Fest v Hustopečích naposled. I v nadcházejí-
cích letech se naše město zařadí mezi více než 
200 míst v České a Slovenské republice, kde 
festival probíhá.

Filip Hrabal,
CVČ Pavučina

M klub byl plný sněhu

Divácký maraton trval čtyři hodiny.
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Milevsko se v letošním roce zařadilo mezi 
spřátelená města Hustopečí, která si pravidel-
ně vyměňují zkušenosti zejména na poli spole-
čenském a kulturním. Místem prvního setkání 
bylo tradiční masopustní veselí s milevskými 
maškarami na jihu Čech, v květnu následoval 
v Milevsku Den vína a mandlovice za účasti 
hustopečských vinařů a prodejců mandlo-
vých produktů a vyhlášené milevské maškary 
obohatily o letošních Burčákových slavnostech 
průvod městem.

Milevské maškarní průvody mají dlou-
holetou tradici sahající až do šedesátých let 
19. století a v jihočeském městě jsou na ně 

právem pyšní. Na víkend plný veselí od 21. do 
23. února 2020, pořádá Marketing a kultu-
ra města Hustopeče třídenní zájezd. Nabízí 
třídenní program včetně prohlídek města, 
milevského kláštera, Muzea milevských 
maškar, sobotní večerní masopustní zábavy, 
jarmarku nebo například vepřových hodů. 
V ceně 1 950 korun je zahrnuté rovněž ubyto-
vání na dvě noci se snídaní a cesta autobusem 
z Hustopečí do Milevska a zpět.

Na víkend plný zážitků se můžete přihlásit 
do 20. prosince u Jany Unčovské z Marketingu 
a kultury města Hustopeče, email: uncovska@
hustopece.cz, telefon: 530 351 414.              -hrad-

Za maškarami do Milevska

Pokud stále váháte, čím byste na Vánoce 
udělali radost svým blízkým, máme pro vás 
tip. Na jaro příštího roku chystá Marketing 
a kultura města Hustopeče řadu kulturních 
akcí, a můžete Ježíškovi poradit, že v TIC jsou 
v předprodeji vstupenky. Oblíbeným dárkem 
bývá například abonentka na jarní divadelní 
představení.

Divadelní předplatné 
JARO 2020

17.3. 2020 v 19.30
ZUB ZA ZUB (Agentura Familie)
6.4. 2020 v 19.30
LASKONKY (Divadlo na Maninách)
22.5. 2020 v 19.30
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE (Agentura ADF)

Abonentka je přenosná, cena 1200 Kč

Tip na dárek Na jaro 2020 připravujeme
5.2. 2020 v 19:30  – NEREZ & LUCIA 
Koncert obnovené folkové legendy. Vystoupí Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál se zpěvačkou Lucií 
Šoralovou. Zazní písně z nového alba i slavné skladby, které kapela Nerez hrála naposledy před 
čtvrt stoletím se Zuzanou Navarovou. Vstupné:  400 Kč

27.2. 2020 v 19:30 - ČTENÍ KE KAFI (v kinokavárně) 
Autorské divadlo MALÉhRY Daniely a Nikoly Zbytovských a Barbory Seidlové přichází opět s ně-
čím nevšedním. Po několika úspěšných divadelních inscenacích se rozhodly vytvořit pořad, který 
nabídne možnost bližšího kontaktu s publikem, přímé reakce a sdílení. Káva v ceně vstupného!
Vstupné: 250 Kč

17.3.  2020 v 19:30 - ZUB ZA ZUB 
Slavný detektivní příběh s komediální příchutí, který vás nenechá vydechnout. 
Hrají: Dana Batulková/ Eva Leinweberová, Vendulka Křížová/ Veronika Jeníková, Oldřich Vízner/ Čestmír 
Gebouský, Václav Rašilov/ Jakub Koudela, Karel Zima/ Jarmil Škvrna, Václav Werner Kraus, Rozálie Vízne-
rová, Petr Bašta a další. Vstupné: 450 Kč

6.4. 2020 v 19:30 - LASKONKY 
Divadelní představení na motivy knihy Barbory Nesvadbové. Příběh každodenních radostí a sta-
rostí, které můžou potkat každého z nás.  Hrají: Jitka Asterová, Ivana Jirešová a Daniela Choděrová.
Vstupné: 450 Kč

27.4. 2020 v 19:30 - ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
Zábavný pořad, ve kterém se můžete setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka 
Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé 
řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je obohacené video-
projekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty. Vstupné: 400 Kč

22.5. 2020 v 19:30 - TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE (Agentura ADF) 
Divadelní hra o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění. Neobyčejný příběh 
obyčejné irské rodiny. Hrají: Iva Pazderková a Martina Randová. Vstupné: 450 Kč

Předprodej:
Turistické informační centrum, 

Dukelské nám. 42/15, Hustopeče 
a www.kinohustopece.cz

Ochotníci na Šmardově divadle rozdávali radost
Téměř pět set diváků přišlo na víkendová 

představení nesoutěžní přehlídky amatér-
ských souborů Šmardovo sousedské divadlo. 
Letos se poprvé odehrálo v sále nového kina.

S úvodní hrou  České nebe  přijeli v pátek 
8. listopadu divadelníci z Podivína. „Založili 
jsme se loni na jaře jako jednorázový projekt. 
Chtěli jsme zahrát jedno jediné představení 
Českého nebe u příležitosti stého založení 
republiky. Snažili jsme se o co nejdůstojnější 

kopii originálního představení, nic si nevymýš-
líme, jen trošku krátíme úvodní pasáž, protože 
hrajeme bez přestávky,“ uvedl Miloslav Kučera 
z divadla CIRYL Podivín.

Originálnímu Divadlu Járy Cimrma-
na se přiblížili i tím, že představení bylo 
předem beznadějně vyprodáno. V ženských 
rolích vystupují u cimrmanů tradičně muži, 
a tak v roli babičky Boženy Němcové exceloval 
Ondřej Harnušek, Karla Havlíčka Borovské-

ho ale překvapivě ztvárnila žena. „Vzniklo to 
z krizového stavu, sháněli na poslední chví-
li náhradníka, a tak jsem se v divadle CIRYL 
ocitla i já. Můžeme to brát jako přínos cimrma-
novskému divadlu,“ vysvětlila  Adéla Malendo-
vá.

Ochotníci z rodinného divadla počítali s tím, 
že publikum bude text populární hry znát 
a v případě potřeby ho využijí jako nápovědu. 
Nebylo to ovšem třeba, vše zvládli bez zavá-

1. Ženy v běhu
1759 diváků

2. Avengers:
Endgame 
1052 diváků

3. Poslední
aristokratka 
1007 diváků

4. Ledové
království II 
727 diváků

5. Přes prsty
706 diváků

Žebříček nejnavštěvovanějších fi lmů 
hustopečského kina za rok 2019

(do 30.11.)
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hání a bezchybně provedené Tyršovy rozcvič-
ky i skvěle zazpívané hudební vložky diváci 
odměnili bouřlivým potleskem.

V sobotu patřilo podium divadelnímu spol-
ku Kadet ze sousedních Staroviček, který před 
dvěma lety oslavil dvacet let od svého zalo-
žení. Podzimního hustopečského festivalu se 
neúčastnil poprvé. „Dříve to bývalo Sousedské 
divadlo, v roce 2005 se přejmenovalo na Šmar-
dovo sousedské divadlo na památku pana 
učitele Šmardy a my jsme zahajovali Maryšou,“ 
zavzpomínala režisérka Anna Haluzová.

Klasické hry z venkovského prostředí hrají 
Starovičtí nejradši. „Rádi hrajeme v našich 
krojích, proto jsme si i napsali devět scének 
ze života našich stařečků,“ pochlubila se 
Haluzová. Tentokrát ale přivezli inscenaci 
francouzského klasika Eugena Labiche  Písek 
do očí  z měšťanského prostředí, na kterou 
asi 10 let sbírali odvahu. Po premiéře koncem 
května je domácí publikum ocenilo potleskem 
ve stoje a spokojení byli diváci i při hustopeč-
ské repríze.

Zkušené divadelníky při tom trochu potrá-
pila jevištní technika. „Jeden z našich herců 
odcházel z jeviště, a jak tápal po tmavých 
stěnách, zavadil o spínač a odjelo nám poza-
dí i s oknem a obrazem,“ vysvětlila režisérka. 
Herci ale osvědčili své improvizační schop-
nosti a situaci pohotově využili k pobavení 
obecenstva.

Smích se v sále ozýval také v neděli dopo-
ledne. Divadlo Haleny hrálo pohádku O třech 
doktorech. „Jsme z Halenkovic, existujeme 

pět let a hrajeme převážně komedie. Sesbíra-
li jsme partu skvělých lidí, která hraje srdcem 
a klape nám to,“ představila spolek režisér-
ka  Marcela Palúchová.  Sama si splnila sen 
každé holčičky a stala se na chvíli princeznou. 
Sedmihlavá saň jí neublížila, všechny neduhy 
vyléčila láska a místo nemožných nápadní-
ků si vzala svého milovaného Semtamtrika. 
A nechyběly ani originální autorské písničky.

Ještě mnohem víc se zpívalo v neděli 
večer. Původní muzikál  Jesus Christ Super-
mlád  přivezlo divadlo  Spojené farnosti. 

„Mnozí znají muzikál Jesus Christ Superstar, 
který je bohužel starší než ten náš. Ten vypráví 
příběh Ježíše Krista, když byl na konci svého 
života, čili když byl stár. Ale zatím žádný muzi-
kál nezpracoval příběh, když byl Ježíš na začát-
ku, čili když byl mladý, když byl super mladý, 
takže Supermlád,“ objasnil název představení 
autor Luděk Strašák.

Mladí nebo i supermladí jsou také členo-
vé početného souboru. Představení s vánoční 

tematikou mají Spojené farnosti na repertoá-
ru už 15 let, jeho obsazení se proto mění s tím, 
jak herci stárnou nebo přicházejí a odcházejí.

Za maximální nasazení a téměř profesio-
nální pěvecké výkony si jako jediní účastníci 
nesoutěžní přehlídky vysloužili potlesk ve 
stoje. Nesporné zásluhy na tom má Luděk 
Strašák, autor libreta, hudby a režisér v jedné 
osobě, který účinkující doprovázel na klávesy 
nebo kytaru. Biblickým událostem ponechal 
historické kulisy i kostýmy, ale převyprávěl je 
současným jazykem i moderní hudební řečí, 
vtipně a trefně ho aktualizoval do dnešních 
dnů.

A protože radost z cíle namáhavé cesty 
nebo obavy rodičů o budoucnost dětí jsou 
stejné dnes jako před tisíci lety, chytil příběh 
diváky za srdce. A to je vlastně cílem každého 
divadla.

-kam-
 Článek byl zveřejněn na webu města 12. 11. 2019.

Třetí listopadová sobota v  Hustopečích 
patřila oslavám svatého Martina. Svatomar-
tinské slavnosti započaly svůj program v deset 
hodin dopoledne, ofi ciálního zahájení se 
dočkaly o hodinu později. Ani svatý Martin  
nemohl chybět, přesně jedenáct minut po 
jedenácté hodině přijel na bílém koni i se svou 
družinou. Místo toho, aby dovezl sníh, však 
společně s  Vítem Nevědělem předvedl skvě-
le provedenou sabráž. „Není potřeba velká 
síla, je jen nutné vědět, jak to udělat správně,“ 
popsal akt otevírání láhve šampaňského šavlí 
vinař Vít Nevěděl.

Dukelskému náměstí dominoval velký 
vyhřívaný stan, ve kterém se ukrývalo to 
nejdůležitější a nejlákavější. Osmačtyřicet 
vzorků mladých vín doplňovala tradiční svato-
martinská husa. Ti, co této gastronomické 
lahůdce neholdují, si mohli vybrat drobnější 
občerstvení v  některém ze stánků rozmístě-
ných po náměstí.

V  odpoledních hodinách začala k  tanci 
i poslechu vyhrávat cimbálová muzika Galán. 

„Program sice na náměstí končí v  sedmnáct 
hodin, návštěvníci pak ale mohou zavítat 
k  místním vinařům, kteří otevřou své sklepy,“ 
prozradila produkční Jana Unčovská.

Veselo bylo také v místní prodejně mandlo-
vých produktů, kde probíhal křest nejen 
nového limitovaného mandlového likéru, ale 
také obrazů, které budou sloužit i k dobročin-
ným účelům. Majitelka Kateřina Kopová se 
rozhodla spojit alkohol s uměním a domluvila 

spolupráci s malířem jižní Moravy Antonínem 
Vojtkem.

Akci, na které se sešli především majitel-
čini přátelé a rodina, započala svým zpěvem 
šansoniérka Petra Hapková, současně také 
hrdá kmotra této limitované edice.

 Malíř se pustil do pětaosmdesáti menších 
obrazů a deseti velkých. Všem dominuje kres-
ba „mandlových víl“. Ty se staly symbolem 
nového likéru, jehož lahev zdobí. „Dá se říct, že 
v  podvědomí je to opravdu nějaká Hustope-
čanka,“ zamyslel se nad siluetou ženy na svých 
obrazech Vojtek. Majitelka prodejny Kateřina 
Kopová však s úsměvem tvrdí, že se předlohou 
pro tyto obrazy nestala.

Tři z  deseti velkých originálních obrazů 
společně s lahvemi zlatavého likéru byly věno-
vány Diakonii Betlém, nadační organizaci 
Leontýnka a městu Hustopeče. Tyto instituce 
mají v plánu obrazy vydražit na aukci a peníze 
věnovat těm, kdo je nejvíce potřebují.

-slam-
Článek byl 18. 11. 2019 zveřejněn na webu města.

Hustopeče oslavovaly svatého Martina i nový mandlový likér

 Sám svatý Martin společně s Vítem Nevědělem 
předvedl skvěle provedenou sabráž.
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Podivínští ochotníci přivezli hru České nebe.
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Divadelní spolek Kadet ze Staroviček nehrál na 
Sousedském divadle poprvé.
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Letošní neobvykle teplý 17. listopad přál 
četným akcím po celé republice. Na husto-
pečském náměstí se po půl třetí odpoledne 
konala demonstrace příznivců spolku Milion 
chvilek pro demokracii. Poprvé se podobné 
shromáždění konalo už před rokem. „Potom 
jsme je uspořádali v květnu, dorazilo asi 
90 lidí, přestože pršelo a vůbec jsme nepočí-
tali s takovou účastí. Nejvíc lidí přišlo v červnu 
týden před Letnou, to nás tady bylo 128. Dnes 
bude program krátký, jenom přečtu prohláše-
ní,“ řekla organizátorka akce Petra Ebachová. 
Hana Potměšilová asi pět desítek přítomných 
pozvala na debatu s pamětníky sametové 
revoluce v Hustopečích a jeden z nich, Jaroslav 
Cabal, promluvil o nesnadném boji za demo-
kracii.

Poté se mnozí účastníci přesunuli do před-
náškového sálu v prvním patře kina. Lidé, 
kteří se před třiceti lety podíleli na organizaci 
protestních akcí v Hustopečích, vzpomínali 
na jejich nejisté začátky a obavy z možného 
násilného potlačení. „Plánovali jsme různé 
akce a měli jsme strach, jak ti, kteří sedí na 
radnici, nebo Veřejná bezpečnost, zareagují 
na to, co se děje,“ zavzpomínal na vypjaté dny 
Lubomír Borovan. „Jezdili jsme do Brna, říkali 
jsme si, že si musíme vzít dobré boty, kdyby 
nás honili, aby se nám dobře utíkalo,“ uvedla 
dnes už s úsměvem Jarmila Milotová. Právě 
ona poprvé na shromáždění na hustopečském 
náměstí zazpívala státní hymnu. Jako první 
se tehdy k lidem odvážila veřejně promluvit 
učitelka Marcela Hrančíková. Neváhala potom 
jít do burcovat do hospody nebo na gymnázi-

um. Později se demonstrace na náměstí kona-
ly pravidelně jednou za týden. „Vždycky přišlo 
strašně moc lidí a byli pořád nadšení. Chtěli 
jsme, aby se něco změnilo, aby se vyměnili lidi, 
aby se pohnuly ledy. Zvali jsme různé známé 
osobnosti, přijel Klaus, Pithart. Snažili jsme se 
lidi držet v revolučním kvasu,“ řekl Borovan.

Brzy bylo v Hustopečích založeno i Občan-
ské fórum, které odmítalo totalitní režim 
a stalo se platformou pro vyjednávání s před-

staviteli komunistické moci. „Pracoval jsem 
v JZD Rudé armády Hustopeče u Brna a tehdy 
jsme byli unikátní, protože jsme byli Občanské 
fórum první v Hustopečích,“ prozradil Borovan. 

„Měli jsme tady takový hlavní štáb i pro obce 
z okolí,“ dodala Milotová.

Na debatě nechyběli ani zástupci z Břecla-
vi, kteří se podíleli na organizaci akce Spoje-
né ruce. Na 3000 lidí vytvořilo 2. prosince 
1989 lidský řetěz a vydalo se ke státní hranici 
s Rakouskem, která byla do té doby ostře stře-
žena. V zaplněném sále byl promítnut unikát-
ní fi lm z této akce.

Mezitím byla ve foyeru kina pro děti 
přichystána tematická výtvarná dílnička. 

„Tvoříme dnes v národních barvách, děti si 
modrou a červenou samolepicí tapetou zdobí 
bílé lampionky. Přišlo jich opravdu hodně, 
měli jsme 30 lampionů a všechny se rozdaly,“ 
vysvětlila lektorka Ingrid Florusová.

Radost z hojné účasti dětí na akci vyjád-
řila i starostka Hana Potměšilová poté, co se 
s rozsvícenými lampiony, ruku v ruce s rodiči, 
přesunuly na Dukelské náměstí. Po páté hodi-
ně tu spolu s Matyášem Kynclem a zpěvákem 
Ondřejem Rumlem zazpívala státní hymnu. 

V 17 hodin a jedenáct minut se na oslavu 
30 let svobody v celé vlasti rozezněly kostelní 
zvony, ty hustopečské se přidaly také. Desítky 
lidí při tom na Den boje studentů za svobodu 
a demokracii připíjely svařeným vínem.

Poslední z řady hustopečských akcí k 
30. výročí pádu komunismu byl koncert 
známého zpěváka Ondřeje Rumla. V roce 
1989 mu bylo 8 let. „Ty společenské změny 
jsem vnímal třeba v tom, že nám bylo důraz-
ně opakováno, abychom už neříkali soudružko 
ale paní učitelko, a nám to ještě asi půl roku 
nešlo přes pusu. Najednou byly k dostání věci, 
které jsem do té doby vůbec neznal, můj tatí-
nek začal potom jezdit pracovat do Německa,“ 
vrátil se do dětství Ruml. Zpěváka těší, že mu 
dnes mocní nemluví do výběru repertoáru, 
jako tomu bylo u jeho kolegů v době komuni-
smu.

Do Hustopečí přijel se svým progra-
mem  One man show Na hubu.  „Je to něco 
mezi stand up comedy a koncertem. Je tam 
třetina mých písní, třetina převzatých zahra-
ničních a třetina jsou různé popěvky,“ přiblí-
žil Ruml. Diváky bavil svým komediálním 
i pěveckým talentem. Přímo před jejich očima 
vytvářel jedinečné hudební kompozice pomo-
cí speciálního přístroje zvaného looper. „Umí 
vytvářet zvukové smyčky. Každá píseň se sklá-
dá z několika stop, které souběžně běží v čase, 
a já je nahrávám do smyčky. Nahraju si bubny, 
basovou linku, harmonickou linku a pak do 
toho zpívám,“ vysvětlil princip své tvorby 
Ondřej Ruml.

Úspěšný hudebník obsáhl různé styly 
od bluegrassu až po swing, zněly melodie 
z Afriky nebo Irska. Na základě písničky Skákal 
pes  puštěné pozpátku vznikla dokonce jedna 
originální maďarská. Svému inspiračnímu 
zdroji Bobbymu McFerrinovi vzdal poctu 
skladbou  Don't worry, be happy,  kterou před-
vedl ve dvou variantách – tradiční durové 
i naprosto nezvykle mollové. Nadšené publi-
kum odměnilo Ondřeje Rumla bouřlivým 
potleskem. Nezbývá než doufat, že se do 
Hustopečí vrátí s některým ze svých dalších 
úspěšných projektů.

-kam-
Článek byl 19. 11. 2019 zveřejněn na webu města.

Po páté hodině zazpívali starostka Hana Potměšilová 
spolu s Ondřejem Rumlem a Matyášem Kynclem 
státní hymnu. 
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Děti zdobily lampiony a malovaly trikolory.

Nadšené publikum odměnilo Ondřeje Rumla 
bouřlivým potleskem.

Před třiceti lety přijel do Hustopečí i Petr Pithart.
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Výročí pádu komunismu se slavilo napříč generacemi

Pamětníci zavzpomínali na průběh sametové 
revoluce v Hustopečích.
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Již 23 let existuje v Hustopečích sbor Apoš-
tolské církve (AC), ačkoliv působení jeho členů 
zde má mnohem delší tradici. Karel Fridrich 
tu pro AC pracoval od roku 1992, od roku 
1996 vedl zdejší nově vzniklý sbor. Spojil tak 
s Hustopečemi téměř 28 let svého pracovního 
života. Nyní svůj úřad předal nástupci, chystá 
se na svou 11. misijní cestu do Afriky a poté 
chce využít možnosti sabatiklu, tedy studijní-
ho volna. 

Jste pastorem AC. Jaká byla Vaše cesta k této 
práci? 

Ke křesťanství a víře jsem se dostal přes spolu-
žáka na střední škole a v roce 1986 jsem pak 
dozrál k rozhodnutí, že chci sloužit Bohu. To bylo 
těsně před nástupem na vojnu, ale možnosti se mi 
otevřely až po revoluci. Náš pastor přišel s nabíd-
kou práce pro AC, potom následovalo studium 
a práce pastora zde v Hustopečích. Že tu strávím 
28 let jsem netušil, chtěl jsem pomoci založit sbor, 
a pak se posunout zase dál, ale už jsem tu zůstal.

V té době už jste měl rodinu. Jak Vaše 
rozhodnutí stát se pastorem vnímala? 

Hodně jsme o tom se ženou diskutovali. Byli 
jsme si vědomi, že rozhodnutí stát se pastorem 
naše děti do budoucna ovlivní, že je to záležitostí 
celé rodiny. Ale shodli jsme se, že práce pro AC je 
pro nás správnou cestou.    

A v roce 1992 jste začal působit na středních 
školách v Hustopečích a v Kloboukách.  

Ano, přicházeli jsme do škol s přednáška-
mi a besedami nejen o křesťanství, ale hodně 

jsme také propagovali osvětu témat, která byla 
v té době pro naši společnost téměř cizí a nová. Šlo 
především o prevenci nemoci HIV/AIDS, ale také 
drogové závislosti - spolu se vznikajícím progra-
mem Teen Challenge. 

Poté vznikla myšlenka založit v Hustopečích 
sbor.  

Původně jsme byli stanicí v Kobylí. Práci 
jsme tehdy přesměrovali do Hustopečí jako do 
správního města a založili zde sbor. Snažil jsem 
se Hustopeče co nejvíc poznat a prožít je, zažít 
rytmus města. Hledal jsem, co zde lidé potřebují 
a co jim náš sbor může nabídnout. První klubov-
nu jsme měli v Centru volného času Pavučina. Ale 
s rozšiřováním naši činnosti vzešla potřeba vlast-
ního prostoru. Proto jsme se v roce 2004 rozhodli 
využít možnosti koupit dům v centru města, který 
jsme si přizpůsobili a navíc v roce 2016 rozšířili 
o nový modlitební sál.

Pastorem sboru AC v Hustopečích jste byl 
dlouhých 23 let. Jak tyto roky vidíte?

Jednoznačně jsem spokojený s tím, co se 
podařilo vybudovat. Nejen co se budovy týče, 
ale především na poli sociální práce, včetně 
spolupráce se Sociálním odborem MěÚ Husto-
peče. Velmi si vážím zdejší ekumenické spolu-
práce. Cítím vděčnost za možnost misijní práce 
v Africe. Velice děkuji Bohu za tyto příležitos-
ti. Vidím ale i to, co šlo udělat jinak, lépe. Po 
celou dobu jsem se ale snažil být lidem užitečný. 
Rozhodnutí předat sbor ve mně postupně uzráva-
lo. Cítil jsem, že je vhodné přinést lidem zde něco 
nového, odlišného. A já bych se teď rád ještě víc 
věnoval misiím. Těším se na nové projekty. Ale 
možnost být zde mezi lidmi, kázat a vést boho-
služby mi v tuto chvíli chybí. 

Přiblížíte, jaké sociální projekty jste zde 
v Hustopečích realizoval?  

Projektů bylo více. Snahou bylo vždy reflek-
tovat potřeby lidí v  nouzi. Zmíním projekt Zářící 
oči, což je materiální pomoc sociálně slabým rodi-
nám v podobě dárkových balíčků pro děti. Pořá-
dali jsme různé burzy. Půjčovali jsme pomůcky 
jako schodolez či invalidní vozíky nemohoucím 
spoluobčanům. Podařilo se nám získat starší jízd-
ní kola, která jsme po seřízení a opravě prodávali 
za symbolickou cenu potřebným. Pomáhali jsme 
ale i poradenstvím lidem v sociálně obtížné situ-
aci. A nyní ještě dokončuji projekty Potravinová 
banka a Foodbox, díky kterým dlouhodobě zajiš-
ťujeme potravinovou pomoc pro skupinu přibližně 
20 potřebných.

Vy sám se zapojujete také do mezinárodní 
misijní pomoci a pravidelně vyrážíte do 
zemí třetího světa.

Poprvé jsem vycestoval v roce 2014 do Tanzá-
nie přes misijní fond Nehemia budovat školu 
pro Masaje. Považoval jsem to za jednorázovou 
zkušenost, která se snad v budoucnu zopakuje. 
Ale byli s námi spokojení a brzy mě znovu oslovili, 
abychom v misijní práci pokračovali. Od té doby do 

U šálku čaje

s Karlem Fridrichem
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h Narodil se 3.11.1967 v Hustopečích.

Vyrůstal a stále žije v Kobylí.

Před sametovou revolucí pracoval 
jako mechanik výpočetních strojů 
a servisní technik.

Vystudoval Vyšší odbornou školu 
misijní a teologickou v Kolíně.

Pro Apoštolskou církev (AC) 
pracuje od roku 1992, v letech 
1996 - 2019  byl pastorem sboru AC 
v Hustopečích.

Je členem České biblické společnosti, 
13 let předsedou výboru.

Je ženatý, s manželkou Ivanou mají 
6 dětí. A radují se ze 4 vnoučat.
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Afriky jezdím jednou až čtyřikrát za rok. Ideálem 
jsou pro mě dvě misijní výpravy na dva až tři týdny 
ročně. Nyní v listopadu pojedu na již jedenáctou 
cestu, opět do Tanzánie, stavět ubytovnu pro děti. 
A na únor 2020 plánuji zase cestu do Malawi. 
Projekt je vybrán podle aktuálních potřeb a prio-
rit cílových destinací. Nezajišťujeme jen fi nan-
ce, i když i to je nezbytné, ale chceme pomáhat 
konkrétně. Podporujeme tamní sirotky ve studiu, 
rozvíjíme projekt Děti Malawi pod organizací 
Chapananga. Poslední rok jezdíme s akcí Brýle. 
Chceme pomoci co nejvíce lidem. Misijní práce mě 
neskutečně naplňuje a baví.

Co Vás na misijních cestách nejvíc 
překvapilo? 

Snažím se brát věci tak, jak jsou, a moc se nedi-
vit. Misie vnímám jako cesty do cizí země za cizí 
kulturou, kterou se snažím poznávat. Vše je tam 
zcela jiné. A to neznamená ani horší, ani lepší, jen 
jiné. Za jedno z nejkrásnějších překvapení z cest 
považuji své první nadechnutí v Africe. Cítil jsem 
teplý, vlhký africký vzduch. Pro mě to bylo a je 
naplněním všech mých snů a představ. U mě platí 
jednou Afrika, navždy Afrika. Samozřejmě, život 
tam je jiný a jinak těžký. Ale moc rád se tam znovu 
vracím.

Zažíváte na cestách nějaké obavy?
Na misii v jižním Súdánu, kde právě probíha-

la občanská válka, bylo vidět hodně zbraní. To 
jsem měl opravdu respekt. Strach ne, respekt. Na 
vojenské základně OSN byl dokonce plán naší 
nouzové evakuace, pasy jsme měli všude s sebou. 
Ale naštěstí vše dopadlo dobře.  

Umíte cesty po návratu odložit a kapitolu 
uzavřít? 

Uzavřít cestu považuji za nutnost. Pro mě 
je velmi důležité nepřenášet si tamní problémy 
a složitosti do našeho světa, to by bylo sebezniču-
jící. Ale je pravda, že dva týdny po návratu mám 
vždy velkou chuť se hned vrátit zpět. 

Vraťme se ale ještě do Hustopečí. Ve 
městě působí církve katolická, apoštolská 
a českobratrská evangelická. Jak vnímáte 
ekumenickou spolupráci v našem regionu?  

Celkově v České republice je situace velice zají-
mavá, neboť zde máme společný český ekume-
nický překlad Bible. I Česká biblická společnost 
je krásným úkazem spolupráce, potkávají se zde 
zástupci a často přední představitelé 15 církví. 
A všichni mě obohacují svými postoji, názory. Zde 
v Hustopečích mě ekumenická spolupráce vždy 
velice bavila. Organizovali jsme ekumenické 
bohoslužby i čtení Bible na náměstí. 

Jako pastor AC, misionář a otec rodiny 
jste jistě velmi vytížený. Jakým způsobem 
odpočíváte?

Pro mě jsou důležité výzvy, nemohu sedět a nic 
nedělat. Odpočívám při manuální práci, ať při 
budování modlitebního sálu, či na misích v Afri-
ce, kde jsem s partou lidí, kteří sdílí mé nadšení. 
Doma pak relaxuji ve své dílně. Těšilo mě stavět 
dceři zahradní domeček. Rádi s manželkou cestu-
jeme. A radujeme se z drobností, každou neděli si 
píšeme, za co jsme ten týden vděční, a těšíme se, až 
si jednou sedneme a zavzpomínáme na to krásné, 
co nás v životě provázelo.

Co Vás na Vaší práci nejvíc naplňuje?
Kázání. A vždy mě bavila sociální práce, 

možnost si s lidmi povykládat, pomoci jim. Znáte 
knihu Pět jazyků lásky od Garyho Chapmana? 
Mým jazykem lásky je jednoznačně služba, když 
mohu být lidem užitečný.

Nyní se chystáte využít šest měsíců 
sabatiklu. Máte už představu, čím jej 
vyplníte? A co bude poté? 

Určitě chci využít možnosti cestovat, už nyní 
plánuji dvě misijní cesty. Rád bych také navštívil 
habánskou kolonii v  Kanadě, na jaře bych měl 
jet na Sibiř. Chci čas využít i studijně a sezná-
mit se s možnostmi, které mi teď církevní pole 
nabízí. Mám nyní jedinečnou příležitost zvážit, 
kam pracovně dál směřovat. Velkým tématem 
je pro mě misijní práce v Africe. Vyhovuje mi ale 
i možnost kombinovat různé projekty. Věnovat se 
i sociální práci, práci pro diakonii, mám rád práci 
s lidmi, prostě od všeho trochu. Variant je více, ale 
rozhodovat se budu až později.

Letošní Vánoce budou pro Vás patrně trochu 
odlišné, méně pracovní. Tušíte, jaké budou? 
A co byste rád vzkázal nebo popřál lidem? 

Moje Vánoce budou letos určitě volnější a rádi 
bychom toho s manželkou využili. Přemýšlíme 
nad návštěvou našich známých v zahraničí. Zdej-
ším lidem bych rád popřál, aby se jim dařilo, aby se 
Hustopeče dál rozvíjely. V mých modlitbách zůstá-
vají dál. A samozřejmě bych rád poděkoval všem, 
se kterými jsem tu spolupracoval, všem přátelům, 
lidem dobré vůle. Budu na Hustopeče a dobu půso-
bení zde velmi vzpomínat.

Děkuji za rozhovor.
Renata Heklová

Pár rychlých otázek 
a rychlých odpovědí: 

Káva nebo čaj? Jednoznačně káva.

Ranní ptáče nebo sova? 

Něco mezi, spíše ranní ptáče.

Kočka nebo pes? Pes.

Ideální dovolená? Karavanem po Evropě.

Oblíbený hrdina z dětství? 

Postavy z děl Julese Verna.

Film nebo divadlo? Obojí, dle situace.

Aktuálně rozečtená kniha? Stále Bible, 

rád si přečtu i životopis či detektivku.

Co Vám v poslední době udělalo radost? 

Náš vztah s manželkou, vnoučata a také 

letošní víno.

Oblíbený citát, rčení, motto?

 „Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, boha-

týr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, 

láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“ 

(Sofoniáš 3,17)

Pod vedením Karla Fridricha získala Apoštolská církev v Hustopečích svůj dům na Kollárově ulici a v dubnu 
2016 ho rozšířila o nový modlitební sál. 
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POSLEDNÍ 
VOLNÉ 
BYTY K 
PRODEJI

VAŠE NOVÁ ADRESA: 
HUSTOPEČE, GENERÁLA PEŘINY 
www.solidreal.cz 
petr.cicvarek@solidreal.cz 
739 444 139

Více na  www.agrotec.cz 

ANDĚLSKÉ VÁNOCE

& TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
OHŇOSTROJ

Vystoupí: Bořek Slezáček, Petra Peterová, anděl páně Albertík s andělskou poštou, čertovská rodinka, 
sněhulák Kulička, Vánoční kapela, kamarád sob, poštovní králíček a zahraniční host Grinč

AGROTEC Group vás zve na vánoční program na multimediálním kamionu s TV 
obrazovkou pro celou rodinu

od 16:00 hod20. 12. 201921

Dukelské náměstí, Hustopeče od 18:00 hod
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
prosinec 2019

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

Příjemné prožití svátků
a úspěšný nový rok 2020

Vstupenky zakoupíte na www.kinohustopece.cz
Na prosinec chystáme tyto fi lmové novinky:

Jumanji:
Další level

Star Wars: Vzestup
Skywalkera

Špindl 2 Šťastný
nový rok

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

ne  1.12. 18.00 The Candies – adventní koncert, kinosál.
Vstupné 150 Kč (studenti, důchodci 100 Kč).

út  3.12. 18.00 Asií na koloběžce – povídání Marka Jelínka, 
kinosál. Vstupné dobrovolné.

ne  8.12. 15.00 Pohádky na Vánoce – divadelní představení, 
kinosál. Vstupné 80 Kč.

ne  8.12. 18.00 Dechová hudba Miločanka – adventní koncert, 
společenský dům. Vstupné 150 Kč (studenti a 
důchodci 100 Kč).

st  11.12. 19.30 Karel Plíhal – koncert, kinosál. Vstupné 380 Kč.
ne  15.12. 18.00 Duchové Vánoc – divadelní představení, kinosál. 

Vstupné 150 Kč (studenti a důchodci 100 Kč).
út  17.12. 19.30 Rozbité demižony – divadelní představení, 

kinosál. Vstupné 100 Kč. 
ne  22.12. 18.00 Musica da camera Brno – adventní koncert, 

kostel sv. Václava a sv. Anežky České. 
Vstupné 150 Kč (studenti a důchodci 100 Kč).

út  24.12. 15.00 Štědrovečerní zpívání, Dukelské náměstí.
Připravujeme:

st  5.2. 19.30 Nerez & Lucia – koncert
ne  27.2. 19.30 Čtení ke kafi  - Malé(h)ry, divadelní představení.

čt  28.11. – 27.12.  Výstava členů Fotoklubu Hustopeče. 
pá  13.12.  Zájezd Melk – Artstetten - Schallaburg.

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

st 4. – 20.12.  Výstava obrázků Zdenky Vedrové – vestibul 
knihovny.

st 4. – 20.12.   Prodejní minivýstava keramiky paní Ludmily 
Dalíkové – knihovna. 

čt  12.12. 9.30 Závěrečná přednáška A3V – Ikonografi e a 
hagiografi e svatých

po 23.12. – 3.1.   Knihovna uzavřena. Otevřeno od 6. ledna 2020.
Mateřské centrum Cipísek

Herna otevřena v době provozu knihovny.
čt  5.12. 10.00 Výtvarná výchova – zimní úkryt pro broučky 
čt  12.12. 10.00 Tělesná výchova
út  19.12. 10.00 Výtvarná výchova – vítr umělec

pá 20.12. 18.00 Ohňostroj k ukončení roku 2019. Pořádá 
společnost Agrotec ve spolupráci s městem 
Hustopeče. Dukelské náměstí.

Hustopeče, Smetanova 1
+420 724 558 757
www.topoptik.cz

platí 1.–31. 12. 2019

ZASTAVTE SE

PRO JEŽÍŠKA 
DO TOP OPTIK

Máme pro vás nové brýle
a k nim spoustu dárků

od nás, moravských vinařů
i afrických Masajů

AKCE 1+1
na multifokální skla

a měření zraku
zdarma
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 2.12. / 16.12. / 30. 12.  
Papír, plast, nápojové kartony: 3.12.              Bioodpad: 9.12.
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

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

SPORT

Ranní plavání 6.00 - 8.00, odpoledne 14.00 - 20.30 podle rozpisu.
Bližší informace naleznete na www.spozam.cz 

nebo na telefonním čísle 702 204 660.

ZÁKLADNÍ UM LECKÁ ŠKOLA, Komenského 4, Hustope e

ne  1.12.  16.00 Adventní koncert ZUŠ Hustopeče.
Evangelický kostel.

HÁZENÁ
ne  8.12. 9.30 Legata Hustopeče – Juliánov (mladší dorostenci)
ne  8.12. 11.30 Legata Hustopeče – Chodov (muži)
VOLEJBAL
so  7.12. 9.00 3. kolo KP kadetek – Městská sportovní hala.
so  14.12. 9.00 4. kolo KP starších žákyň – Městská sportovní hala.

čt 19.12. 17.00 Zasedání zastupitelstva města. Zasedací 
místnost na radnici (vstup z náměstí).

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

so  7. 12. 9.45 Zájezd do předvánoční Olomouce. Odjezd z AN 
v 10.00, od Kamenné krásy v 9.45.

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

so  7.12. 7.30 Poznávací zájezd – Znojemský advent a Bítov – 
odjezd z AN a od nemocnice.

st  11.12. 15.00 Předvánoční přátelské posezení – přednáškový 
sál Kina (1. patro).

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

úterky  16.00 Pojď se s námi bavit, pojď si s námi hrát – herní 
aktivity. Penzion, ulice Žižkova.

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

čt 5.12. 17.30 Mše svatá s mikulášskou nadílkou.
ne  15.12. 10.30 Vánoční jarmark rukodělných výrobků

– v klubovně v přízemí kostela.

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

ne  1.12.  13.45 Bruslení – zájezd na zimní stadion do Břeclavi. 
Odjezd z autobusového nádraží. Ledová plocha 
vyhrazena 14.30 - 15.30 hodin. Příspěvek 50 Kč. 

čt  5.12.  16.00  Mikulášská nadílka. Setkání pro nejmenší 
v 16.00 a tradiční Mikuláš s čertem v 17.30 
v prostorech CVČ Pavučina.

pá  6.12. 17.00 Medová dílnička – výtvarný seminář, cena 150 Kč 
za účastníka. Přihlašování na www.volny-cas.cz.

pá  13.12. 17.00  Pátek 13. – lehce strašidelný večer – přespání 
na Pavučině pro děti od 10 let, cena 300 Kč. 
Přihlašování na www.volny-cas.cz.

ne  15. 12. 13.45 Bruslení – zájezd na zimní stadion do Břeclavi. 
Odjezd z autobusového nádraží. Ledová plocha 
vyhrazena 14.30 - 15.30 Příspěvek 50 Kč.

pá  20.12. 17.00 Šicí dílnička – výtvarný seminář, cena 150 Kč za 
účastníka. Přihlašování na www.volny-cas.cz.

út  24. 12.  10.00  Vánoční vycházka s koňmi. Tradiční vycházka 
začíná v areálu Pavučiny. 

po  31.12.  12.45 Silvestrovské bruslení – zájezd na zimní stadion 
do Břeclavi. Odjezd z AN. Ledová plocha 
13.30 -14.30 hodin. Příspěvek 50 Kč.

www.iplody.cz 

5 % SLEVA na celý nákup

NOVÁ PRODEJNA 
V HUSTOPEČÍCH 
– Bezobalová prodejna  

a prodejna zdravé výživy
Hustopeče 693 01, Vinařská 3b/1377

Tel.: 530 333 273

9.12.2019

Platnost do: 31.1.2020
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HLEDÁME

OD 23 000 K  
DO 25 000 K
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO 
OD 26 500 K  

DO 28 500 K  + bonusy

Kontaktujte nás na tel.: 281 018 018 nebo e-mailem: nabor@penny.cz

PENNY penny.cz

Naše PENNY být i vaše PENNY!
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Zápas o české školství v Hustopečích začal 
již  v  roce 189l, kdy se necelá dvacítka řeme-
slníků, ve zcela německém městě, hlásila 
k české národnosti a rozhodla se založit Český 
čtenářský spolek. Vedl ho soudní úředník 
Filipa Kubr, který přišel do Hustopečí  z  Ivan-
čic a byl švagrem proslulého malíře Alfonse 
Muchy. Organizovali půjčování českých knih 
a časopisů, zábavné pořady v české řeči, ochot-
nické divadlo, vydávání českého humoris-
tického časopisu Veselé listy pro utužování 
mateřské řeči, uspořádali velkou výstavu obra-
zů A. Muchy. Tyto aktivity byly velice smělé 
i přitažlivé, proto se těšily oblibě a dobré 
návštěvnosti, čímž  rostl počet českých obyva-
tel. V  roce 1900 dosáhl 10 procent ze všech 
obyvatel města. To  pomalu vytvářelo podmín-
ky pro zřízení české školy, jejímž předpokla-
dem byl dostatečný počet žáků. 

Pro rozvoj české menšiny však byla 
rozhodující vstřícnost a podpora českého 
venkova, tedy okolních českých obcí. Neby-
lo jediné, která by pomoc odmítla. Byl by 
to dlouhý výčet a popis příjemných pobytů 
a vzájemných setkání hustopečských Čechů 
v okolních  českých dědinách. Za všechny 
alespoň jednu. V  lednu 1894 se Kubr, Mucha  
a další  v tehdejších Poleradicích zúčastnili tzv. 
merendy, tedy zábavy s programem a tancem, 
aby  poznali  a obdivovali pěveckou zdatnost 
tamější Cyrilské jednoty, která pak často, za 
řízení svého dirigenta faráře Filipa Toufara, 
vystupovala v Hustopečích.

Příhodná situace pro českou školu nastala 
v roce 1909. Vůdci české menšiny, evangelické-
mu faráři Jurenovi, a zástupci okresního hejt-
mana Slavotínkovi se tehdy chytře podařilo 
získat povolení a zřídit obecnou školu (jako 
soukromou-matiční). Do první třídy nastou-
pilo 38 českých dětí. Její další existence  ve 
velké míře závisela na českém venkově. Na 
její provoz se konaly fi nanční sbírky přede-
vším na schůzích odboček Národní jednoty 
v českých obcích po celé jižní Moravě, ale i při 
nejrůznějších příležitostech - shromážděních, 
zábavách, svatbách apod. Pro německé vedení 
radnice a místní nacionalisty to byl obrovský 

šok, pocit ohrožení, s nímž se nehodlali smířit. 
Vyústilo to v  protičeské násilnosti velkého 
rozsahu a brutality. Události byly projed-
návány i na   Moravském zemském sněmu 
v Brně a k nastolení alespoň obstojného klidu 
a bezpečnosti českých dětí i dospělých, byla do 
města povolána silná četnická ochrana.

Ještě dvakrát český venkov projevil svůj 
upřímný vztah k  hustopečským školám, přes-

něji gymnáziu. Při zahajování jeho provozu 
starostové okolních českých vesnic jakoby 
dostali vstřícný úkol naplnit první třídu nového 
ústavu, což vzorně splnili, a tak z 52 přihláše-
ných bylo  z okolí 37. Při otevírání nové, moderní 
a prostorné budovy, dne 14.září 1930,  po ofi ci-
álním předání klíčů ústavu řediteli Volínovi, 
obyvatelé českých vesnic uspořádali velkolepý 
alegorický průvod s více než tisícovkou účinku-
jících, který zaplnil  celou Brněnskou ulici. Jeho 
čelo zahajovala skupina cyklistů, za ní padesá-
tičlenná selská jízda ověnčených koní a krojo-
vaných mužů z  Kloboucka, dále vůz praotce 
Čecha a Lecha se slovanskou rodinou, násle-
doval kníže svatý Václav v  čele 17 vojínů na 
koních, za ním Žižka s 18 bojovníky a válečným 
vozem. Velké Němčice vypravily vůz s českými 
pohádkovými postavami, pak pochodoval roj 
ruských legionářů, za ním krojované skupiny 
z  Morkůvek, Krumvíře, Divák, Kobylí, Bořetic, 
svatba s  hudbou z  Borkovan, zrušení roboty 
představovaly Horní Bojanovice, svatbu se 
zalikováním předváděli krojovaní z Němčiček, 

hudba z  Rajhradu, sbor Svobody z  Pohořelic, 
150 Orlů ve svých krojích, 200 hasičů, nepočí-
taně Sokolů. V závěru průvodu šli krojovaní 
a mnohé korporace a ostatní občané. Různé 
zvyky, cviky a ukázky byly předváděny v průvo-
du i přilehlých prostorách. Konal se také 
studentský majáles a velká lidová veselice 
v Národním domě.

Noviny se přely o celkový počet účastníků 
akce. Důležitější byl ale její význam a váha 
pro vzdělávací proces této části republiky. 
Škola tehdy měla 136 studentů, výstavbou se 
kapacita značně zvýšila.  Byly tím vytvořeny 
optimální podmínky pro české školství na 
Hustopečsku, avšak další politický vývoj daný 
potencionál neumožnil naplnit.

Zápas o český charakter města zpracovaly 
v 60. letech minulého století dvě hustopeč-
ské učitelky ve svých diplomových pracích. 
Po doznívající politické oblevě roku 1968 se 
podařilo v  červnu 1969 uskutečnit poměrně 
významné oslavy 60. výročí české obecné školy 
a 50. výročí otevření gymnázia, a to péčí MNV. 
Na budově bývalé školy na Mrštíkově ulici 
byla odhalena skromná pamětní deska s nápi-
sem „Tu bylo zahájeno vyučování roku 1909 na 
první české škole“. I tento chudý památníček 
byl téměř do posledních chvil ohrožený, poně-
vadž v  té době již stranické orgány prefero-
valy jen „revoluční a pokrokové“ připomínky. 
Svoji negativní úlohu hrál fakt, že iniciátorem 
a hlavním organizátorem byl evangelický farář 
Jaroslav Horák. Večer se v sále společenského 
domu konal kulturní program a příští den byla 
v  budově gymnázia odhalena pamětní deska 
obětem fašismu z  řad profesorů a studentů. 
Podařilo se  slušným nákladem vydat pamětní 
sborníček s  názvem Jubileum hustopečských 
škol- české školství v  Hustopečích 1909-1919-
1969, který na 40 stranách ve stručnosti připo-
menul historii vzniku škol ve městě. Dosáhlo 
se maximum možného, co bylo v  nastupující 
normalizaci možné uskutečnit..

  Jan Horák, Boleradice

Na okraj hustopečského českého školství
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Ve velkolepém průvodu při slavnostním otevření nové 
budovy gymnázia v roce 1930 jela i družina svatého 
Václava.

Hustopeče připravily pro Divadlo Dětí při 
Karlovarském hudebním divadle milé překva-
pení v podobě nově otevřeného kulturního 
multifunkčního sálu. Účinný světelný park 
dovolil vykouzlit v sále dokonalou iluminaci 
a výborná akustika sálu byla pro herce odmě-
nou za dlouhou cestu na Pálavu. Představení 
pohádky Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak 
pozřel Karla navazuje na pohádku O Balynce, 
dobrém štěněti. Ta byla v Hustopečích hrána 

již v loňském roce a děti s  pedagogy dorazily 
do nově zrekonstruovaného divadelního sálu 
po ročním oblouku toku času. Bystré děti od 
Pálavy dobře uchopily problematiku před-
stavení, a díky přípravě před jeho realizací 
byla celá aktivita zakončena společně zpíva-
ným třídícím chorálem. Jih Moravy se však se 
souborem ještě nerozloučil, protože po maleb-
ných Hustopečích zamířilo představení také 
děti z Břeclavi.                             Kristýna Sklenářová

Drak Yvolrak přiletěl do Hustopečí
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Předškoláček
V naší školce už v  polovině listopadu začal 
kroužek Předškoláček  neboli edukativně sti-
mulační skupiny. Co to znamená? Je to vzdě-
lávací program rozvoje předškolních dětí. 
Letos probíhá ve třech skupinách po osmi dě-
tech.  Děti navštěvují skupinky se svými rodiči, 
hravou formou pod vedením učitelek a paní 
psycholožky rozvíjejí schopnosti, dovednosti 
a funkce pro zvládnutí nároků 1. třídy ZŠ. Jsou 
to konkrétně tyto oblasti: jemná motorika 
a grafomotorika, řeč a myšlení, sluchové vní-
mání, zrakové vnímání, prostorová a pravolevá 
orientace, orientace v čase a početní představy.
Program je rozvržen do 10 lekcí, každá trvá asi 
jednu hodinu.

Sférické kino
Že výuka může být zábavná, se naše děti pře-
svědčily ve čtvrtek 11. listopadu dopoledne. 

Pastelku navštívilo sférické kino. Představte 
si, že ležíte na zádech v  nafukovací kopuli 
a sledujete obraz promítaný nad sebou a také 
po stranách kolem sebe. Mladší děti zhlédly 
naučný program Děda Frank a jeho farma. 
Zvířátka běhala kolem dětí a ty je mohly po-
jmenovat, spočítat nebo určit, čím se živí a jaký 
dávají užitek. Pro starší děti byl připraven pro-
gram Tajemství stromů, fi lm pojednával o ži-
votním cyklu stromů. Byl to nevšední zážitek 
pro všechna školčata.

A přece se stavil
 Již v pondělí  11. listopadu jsme se těšili na pří-
jezd Martina na bílém koni. Trénovali jsme jíz-
du na koníčcích, vyprávěli si příběh o Martino-
vi a jeho dobrém srdíčku, zpívali jsme písničky 
o něm a o počasí, které je v této době obvyklé. 
Martin se ale objevil až druhý den. Vyprávěl 
nám o své dlouhé cestě,  odvážným půjčil i svůj 

meč a helmici. Na oplátku jsme mu zazpívali 
a předvedli jízdu na koních. Dostali jsme od 
něj omalovánku s  ním a jeho koněm. Díky 
Martine, a přivez někdy i sníh!

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ PASTELKA

MŠ U RYBIČEK

Listopad se u nás ve školce nesl v  duchu 
dopravní výchovy. Na dopravní hřiště v Husto-
pečích se postupně dostavily třídy Berušek, 
Sluníček a Motýlků. V úvodní teoretické části si 
děti zopakovaly důležitá telefonní čísla, která 
by potřebovaly v případě nehody. Pak se snaži-
ly naučit některé základní značky, aby věděly, 
kam je vjezd zakázán, kde začíná cyklostezka 
a podobně. Následovala praktická část, kterou 
jsme si všichni náležitě užili. Děti si nasadily 
helmy a naskočily na odrážedla, kola a dokon-
ce na elektrická autíčka a vyrazily na dopravní 
hřiště. Uvědomily si, že není tak jednoduché 
držet se na silnici vpravo, dávat pozor na chod-
ce a ještě sledovat semafor. Na začátku to 
na hřišti vypadalo jako velký chaos, který se 

brzy změnil v  pohodový „silniční ruch“. Děti 
si s  sebou odnesly nové vědomosti, spoustu 

zážitků a taky drobné dárky.
 Třídy předškoláků se vypravily jedno listo-

padové pondělí do Brna do ekologického cent-
ra Lipka. Formou venkovních a vnitřních aktivit 
poznávaly mravence. Co mravenci jedí, jak se 
dorozumívají, jakým způsobem staví mrave-
niště a další zajímavé informace. Dokonce si 
vyzkoušely v umělém mraveništi, jak to uvnitř 
vypadá.

Listí už nám žloutne a opadává, vrány přile-
těly a listopad v  naší školce plyne v  klidném 
duchu. Chodíme na procházky, malujeme, 
tvoříme a už víme o podzimu pěknou řádku 
věcí. Chystáme se na adventní zpívání u stro-
mečku, ale o tom až příště.

Kolektiv MŠ  U Rybiček

Motýlci a Sluníčka vyrazili za mravenci

Děti si nasadily helmy a naskočily na odrážedla, kola, 
dokonce na elektrická autíčka a vyrazily na dopravní 
hřiště.
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Svatý Martin dětem vyprávěl o své dlouhé cestě, 
odvážným půjčil i svůj meč a helmici.

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Od letošního školního roku byl u nás nově 
založen žákovský parlament. Každá třída od 
druhého do devátého ročníku si zvolila dva 
zástupce, kteří ji zde zastupují. A některé třídy 
pojaly  volby opravdu vážně se všemi náleži-
tostmi.   Někde si žáci ve skupinách ujasnili, 
jaké vlastnosti by jejich zástupci měli mít a co 
od nich očekávají. Poté vyplnili volební lístek 
a vhodili jej do  „urny”. Volební komise hlasy 
sečetla a vyhlásila vítěze. Jinde se žáci před 
svou volbou prokazovali průkazem totožnosti, 
dostali volební lístek a obálku a své hlasy šli 
rozdělit za plentu. 

V pátek 1. listopadu se pak uskutečnila 

historicky první schůze našeho parlamentu.   
Během listopadu jsme stihli uskutečnit něko-
lik kratších schůzí, na kterých jsme si vybrali 
fi lm, který zhlédneme v kině na závěr kalen-
dářního roku, vysílali první hlášení rozhlasu 
k výročí sametové revoluce, zapojili jsme se do 
projektu Ježíškova vnoučata. Chystáme větší 
parlamentní setkání, na němž si defi nitivně 
rozdělíme role a úkoly a možná ještě naplánu-
jeme nějaký předvánoční projektový den. 

Pokud nám vydrží alespoň polovina z počá-
tečního nadšení, máme se během roku určitě 
na co těšit! 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Žákovský parlament ZŠ Nádražní
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První schůze parlamentu se nesla v duchu 
seznamování: seznamovali jsme se se samotnou 
prací parlamentu, jeho organizací, nastínili jsme 
možné školní (i mimoškolní) akce a hlavně jsme se 
seznamovali mezi sebou navzájem.



STR 25HUSTOPEČSKÉ LISTY   12 | 19

Počátkem měsíce proběhlo školní kolo ve 
šplhu. Vítězové se po dvoutýdenní přípravě 
vypravili na okresní kolo do Břeclavi. Ve velké 
konkurenci se mezi děvčaty prosadily žákyně 
Mia Mančič a Adéla Rylová, které získaly druhá 
místa, a také Adéla Šebestová, která vybojova-
la ve své kategorii bronzovou medaili. 

V  měsíci padajícího listí se sportovně 
zaměřené děti účastnily futsalové ligy škol. 
Nejdříve absolvovali 1. kolo žáci 6.-7. ročníku. 
Díky výborným výsledkům kluci postoupili do 
druhého kola. Za týden se v hustopečské spor-
tovní hale odehrály turnaje žáků 8.  a 9. roční-
ku. Žáci pokračují i tentokrát. Držme jim tedy 
pěsti, ať se jim daří i nadále. 

Olympiáda nemusí být jen pro sportovně 
zdatné jedince. Pokud máte místo sportu radě-
ji logické úkoly či hádanky, můžete se zapojit 
do Logické olympiády pořádané Mensou ČR. 
Nejúspěšnější řešitelkou byla na naší škole 
Barbora Halešová. Přesto na postup do kraj-
ského kola nedosáhla.

Sport a bystrá mysl se propojuje ve hře 
v šachy.  V úterý 19. listopadu ráno se autobu-
sové nádraží v  Hustopečích zaplnilo šachisty. 
V doprovodu vyučujících se vydali do Břeclavi 
na okresní kolo přeboru v šachu škol. Naši školu 
reprezentovalo družstvo pěti žáků prvního 
stupně. Tým tvořili ostřílení hráči Jakub Škňou-
řil,   Anna Romanová, Vít Kučera  a začátečníci 
Alex Hluzák s Patrikem Halmem. Z  9 týmů 

jsme po souboji v 8 hraných kolech obsadili 3. 
místo. Díky za krásný sportovní zážitek patří 
všem hráčům a mravenčí práci trenéra Luboše 
Kuchynky.

Vybraní žáci devátých ročníků navštívili 
SOU a SOŠ v Hustopečích. Vyzkoušeli si práci 
na 3D tiskárně, navrhli a vytiskli si klíčenku. 
Druhá skupina pracovala ve školních dílnách 
a vyrobila si xylofon. 

Se školní družinou se mladší žáci vydali do 
kina na fi lmové představení Lví král.  Děti byly 
z pohádky nadšené a následující den vytvořily 
obrázky s hlavními hrdiny.

K  listopadu neodmyslitelně patří svátek 
svatého Martina. V  pondělí Martin dětem 
místo sněhu přinesl několik úkolů, které 
statečně plnily. 

Započaly i týdenní oslavy k  výročí let 
1939 a 1989.   Během týdne děti „doladily“ 
výzdobu ve škole, chodily oblečeny v  červeno-
bílo-modrých barvách, bavily se mezi sebou 
o událostech předrevoluční doby a měly 
možnost zhlédnout prezentaci žáků ze star-
ších ročníků.  Týden oslav 1. stupeň zakončil 
v pátek na školním dvoře skupinovou fotogra-
fi í v barvách trikolory a společným zpěvem 
písně Náměšť a státní hymny. 

Mezitím slavily děti  ze 3.B Světový den 
laskavosti. Že jste ještě neslyšeli o tomto svát-
ku? Ony také ne, a to má těch laskavých skut-
ků třída za sebou už pěknou řádku. Žáci se 

přihlásili do projektu Jsem laskavec. Úkolem 
bylo vykonat na  Světový den laskavosti, který 
připadá na 13. listopad, dobrý skutek. Připra-
vili si tedy kulturní pásmo pro obyvatele míst-
ního penzionu. Přišli jim zarecitovat, zazpívat, 
zahrát na flétny, zatančit. Babičky i dědečkové 
si s dětmi nejen zazpívali, ale i cvičili a přemýš-
leli nad hádankami. Odměnou pro třeťáky byly 
úsměvy, slova poděkování i chvály, okořeněné 
sladkou odměnou. Nezapomeňte, laskavost 
nemusíte prokazovat jen jeden den v roce. 

Velkým dnem bylo pro prvňáčky předává-
ní slabikáře. Předávání se zhostili žáci šestých 
tříd. Představili krátký program plný veršů 
o knížkách, ukázali dětem, co je leporelo, ency-
klopedie, atlas či pohádková knížka. Poté si 
malí školáci museli vysloužit čarovné zlaté 
klíče. Stačilo předvést, jak již umí číst. Zlatými 
klíči osvobodili zakletou princeznu a ta jim za 
odměnu předala Slabikáře s krásnými zálož-
kami. 

Děti z  1.B se vydaly na návštěvu do školky 
U Rybiček. Chtěly se mladším kamarádům 
pochlubit, jak jim učení ve škole jde. Počítali, 
recitovali básničky, a dokonce i četli první slabi-
ky a slova. Na závěr si všichni společně zazpí-
vali. Odpoledne pak na mnohé z  nich čekalo 
ve školní družině veliké překvapení.  Navštívil 
je pan myslivec s liškou jménem Mia. Děti 
se dozvěděly spoustu zajímavých informací 
a závěrem si mohly živou lištičku pohladit.

Kolektiv ZŠ Komenského

ZŠ KOMENSKÉHO

Prvňáčci zlatými klíči osvobodili zakletou princeznu 
a ta jim za odměnu předala Slabikáře s krásnými 
záložkami.

Za dětmi přišel pan myslivec s liškou jménem Mia.

Sametový týden zakončil první stupeň na školním 
dvoře skupinovou fotografi í v barvách trikolory 
a společným zpěvem písně Náměšť a státní hymny.
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Listopadové dění ve škole

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Břeclavský fortel je veletrhem pracovních možností 
v technické sféře, žáky motivuje k vyučení se řemeslu.Fo
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Ve čtvrtek 7. listopadu žáci 1. ročníku oboru 
strojní mechanik a instalatér navštívili Břec-
lavský fortel. Díky akci se seznámili s  pracov-
ními příležitostmi v  technických oborech 
břeclavského regionu. Vystavující fi rmy 
přitažlivou a interaktivní formou prezentovaly 

svou činnost, u některých stánků si mohli žáci 
i zasoutěžit, zkusit své dovednosti či schopnos-
ti. Na letošním ročníku se představilo celkem 
17 regionálních fi rem. 

Kateřina Bališová

Břeclavský fortel 2019
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30 let svobody si 17. listopadu připomnělo 
celé Česko. I naše škola uctila toto výročí vzpo-
mínkovým týdnem, kdy si žáci připomínali rok 
1989. Vzpomínková akce vyvrcholila celoden-
ním projektem s názvem Sametová. V tento 
den se žáci zúčastnili prezentace, která byla 

zaměřena na události kolem 17. listopadu 
1989. O této době nám přišel vyprávět aktivní 
účastník listopadového dění v  Hustopečích, 
pan Jaroslav Cabal. Jeho povídání vzbuzovalo 
ve všech velký zájem a žáci zahrnovali hosta 
mnoha otázkami. Po živé diskuzi následova-

ly různé činnosti, na kterých se žáci společně 
podíleli. Z pracovních listů, listopadových 
symbolů, které žáci výtvarně zpracovali a také 
z rodinných fotografi í, jsme společně vytvořili 
nástěnku, která nám cestu ke svobodě bude 
připomínat.                                                           Y.B.

Ve čtvrtek 14. listopadu se v rámci sportov-
ních her mládeže uskutečnil turnaj v přehazo-
vané pro žáky speciálních škol okresu Břeclav. 
Hostitelem akce byla ZŠ Mikulov. Naše druž-
stvo bylo složeno z žáků 3. - 9. ročníku (M. 
Bartošíková, S. Milisová, J. Pirochta, J. Česno-
hlídek, A. Vojtěšek, D. Nejezchleb a S. Zima). 

Břeclavské družstvo jsme bez problémů 
porazili 2:0. Se zástupci domácí školy jsme 
v napínavém a vyrovnaném souboji prohráli 
2:0. V posledním zápase mikulovští suverén-
ně porazili břeclavské. V konečném pořadí tak 
naše škola obsadila pěkné 2. místo. 

R.B.

Přehazovaná

Sametová

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Studenti a studentky třídy 2.A Gymná-
zia T.G. Masaryka Hustopeče měli ve čtvrtek 
14. října možnost prohlédnout si Janáčkovo 
divadlo v době, kdy zde nejsou žádní diváci.  

Erudovaný průvodce, pan Foretník, je prove-
dl všemi prostorami divadla, a to i těmi, které 
běžnému divákovi nejsou běžně přístupné. 
Studenti si mohli prohlédnout foyer divadla 
a hlediště, ale také čestnou lóži a primátor-

ský salonek. Byl jim umožněn vstup na jeviště, 
kde se právě připravovala scéna na premiéru 
baletního představení Bajadera.  Osobitou 
divadelní atmosféru mohli studenti zažít, 
když nahlíželi do divadelních šaten, zkušeben 
baletního souboru a orchestru. Ocenili i zají-
mavé informace týkající se historie divadla 
a osobnosti Leoše Janáčka i jeho oper. Janáč-
kovo divadlo je jedinečné svým architektonic-

kým provedením a nedávno prošlo rozsáhlou 
rekonstrukcí.  

Bylo proto přínosné prohlédnout si tyto 
prostory a zažít divadlo jinak nežli při běžném 
provozu.

 Anna Růžková, 
vyučující českého jazyka

Netradiční  exkurze

Gymnázium Hustopeče je druhým rokem 
zaregistrováno do celostátního recyklační-
ho programu Recyklohraní, jehož cílem je 
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění 
a recyklace baterií a elektrozařízení.

Kromě plnění zadaných úkolů tento 
program podporujeme celoškolní soutěží tříd 
pod názvem Recykliáda. Třídy mezi sebou 
soutěží ve sběru použitých baterií a malých 
elektrozařízení, nepotřebných mobilních tele-
fonů a prázdných náplní do tiskáren.  Soutěže 
se v loňském školním roce zúčastnila většina 

tříd naší školy. Vítězem se stala třída 1. A, která 
získala v  průměru na jednoho žáka nejvíce 
bodů. 

V letošním školním roce opět soutěžíme. 
V září a říjnu jsme se navíc připojili k Baterko-
mánii města Hustopeče na podporu chlapce, 
který trpí dětskou mozkovou obrnou jsme 
věnovali více než 100 kg baterií.

Všem studentům za tuto podporu děkuje-
me.

Lenka Maděřičová,
koordinátorka projektu

Recyklohraní

Vítězná třída 1.A
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V pátek 25. října jsme se vydali do Lednice, 
čekal nás projektový den. Ti mladší se zapojili 
do projektu Podzim na farmě, starší žáci pak 
do projektu Les našeho regionu. Na farmě 
Salma se žáci seznámili s různými druhy zvířat. 
Největším zážitkem pro mladší žáky byla 
jízda na koníkovi jménem Doly. Z farmy si žáci 
odvezli vlastnoručně vyrobenou ovečku z vlny. 
Starší žáci se vydali do lesa rozpoznávat stro-

my a sbírat listy na přírodní věnec. V zázemí 
farmy pak vyplinili připravené pracovní listy. 
Pro naše žáky se projektová výuka osvědčila 
jako velmi vhodná metoda. Žáci si lépe propo-
jí teorii s praxí díky získávání poznatků multi-
senzoriálním přístupem. Počasí nám vyšlo na 
jedničku a všichni si projektový den moc užili.

L.M.

Farmáři

Projektový den nás zavedl do Lednice.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE
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Poslední týden v září se 32 žáků kvarty 
a kvinty setkalo s žáky partnerské školy v Colle 
val d´Elsa, se kterou spolupracujeme od roku 
2007 prostřednictvím projektů eTwinning, jež 
byly zaměřeny na přírodní vědy. Téma čtvrtého 
společného projektu a již třetího setkání bylo 
propojení historie a kulturního dědictví našich 
regionů díky Karlu IV.

Neobyčejně vzdělaný muž vzdělání vnímal 
jako hodnotu a zároveň ho považoval za před-
poklad politické úspěšnosti. 

Na základě zkušeností získaných v kulturně 
vyspělém francouzském a italském prostředí 
přistoupil Karel IV. po návratu do Čech roku 
1333 k systematické reorganizaci českého státu. 
Snaha zajistit dostatek inteligence pro české 

země vedla k založení univerzity, první ve 
střední Evropě. 

Nejen města Lucca, Montecarlo a Pisa, 
která jsme navštívili, jsou spojena s poby-
tem Karla IV. Mezi další města Toskánska, 
jejichž památky a historii měli žáci příležitost 
poznat, patří Voltera, Siena, San Gimignano 
a především Florencie. S  ohledem na zaměře-
ní učiva geologie v   kvartě jsme do programu 
zařadili i exkurzi do Muzeo della Geotermia 
v  Larderellu a viděli využití energie ve zdejší 
geotermální elektrárně, která byla uvedena 
do provozu jako vůbec první tohoto druhu na 
celém světě. 

Během týdenního pobytu v krásném 
prostředí toskánského vinařství Relais La Pieve 

Vecchia, kde jsme byli ubytováni v apartmá-
nech, došlo také k posílení vazeb v třídním 
kolektivu (společné vaření a úklid, sportovní 
a výtvarné aktivity, nácvik hudebního vystou-
pení, atd.). Tento nádherný areál se nachází 
pouze 8 km od moře, což jsme samozřejmě 
využili, protože slunečné počasí lákalo ke 
koupání.

Cílem setkání ve škole v  Colle Val d´Elsa 
bylo prohloubení našeho partnerství. Páteční 
dopoledne začalo společnou výtvarnou akti-
vitou Fridays for the future, která vyjadřovala 
téma globálních změn, následovala hudební 
vystoupení obou škol a program byl zakončen 
společným obědem v pizzerii. Setkání bylo 
velmi přátelské, žáci pracovali ve smíšených 
skupinách, museli komunikovat v cizím jazyce, 
domluvit se na společném výtvarném vyjádře-
ní tématu a prezentaci svého díla. Nechyběla 
společná fotografi e a výměna kontaktů na 
sociální sítě.  

Jarmila Čeperová,
koordinátorka projektu

Projekt Po stopách Karla IV. v Toskánsku je 
realizován na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustope-
če a byl podpořen dotací 200 000,- Kč  z dotační-

ho programu Jihomoravského  kraje 
Do světa! 2019. 

Po stopách Karla IV. v Toskánsku

Na závěr setkání nechyběla společná fotografi e a vzájemná výměna kontaktů.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

CÍRKVE

Když se 12. listopadu 1989 konalo svatořeče-
ní Anežky České, vydalo se z naší země do Říma 
kolem 10 000 poutníků. Já osobně jsem v Římě 
nebyl, ale pamatuji si, jak jsme se na tuto slav-
nost ve farnosti připravovali devítidenní  nové-
nou.  Každý den večer jsme se scházeli v našem 
venkovském kostelíku, kde nám jeden starší 
pán předčítal úryvky z listu papeže Jana Pavla II. 
k 700. výročí úmrtí blahoslavené Anežky z 
2. února 1982. Na určený úryvek z listu nava-
zovalo zamyšlení a společná modlitba. O čem 
jsme četli a rozjímali, si už nepamatuji. Pama-
tuji si ale atmosféru těchto dnů, že byla napl-
něna radostným očekáváním. A také, že nám 
před očima vyvstal krásný obraz světice, která 
svůj život naplnila obětavou službou a láskou. 

Protože máme v Hustopečích kostel zasvě-
cený sv. Václavovi a sv. Anežce České, rozhodl 
jsem se jet poděkovat za Anežčino svatořeče-
ní na slavnostní bohoslužbu, která se konala 
16. listopadu 2019 v pražské katedrále. Boho-
službě předsedal kardinál Stanislaw Dziwisz, 

bývalý sekretář Jana Pavla II., který ve svém 
kázání řekl, že „skromná Anežka musela čekat 
na svatořečení více než 700 let. Dnes však 
můžeme říci, že z perspektivy minulých staletí 
a toho, co se stalo před třiceti lety, Bůh zvolil 
pro svatořečení Anežky ten nejlepší okamžik, 
aby dal českému národu tak překrásný dar, 
totiž patronku svobody, do níž vás uvedla tato 
světice.“ 

 Sv. Anežka žila dávno před námi, 
přesto je nám i dnes velikým vzorem a příkla-
dem pro svou křesťanskou víru a obětavou 
lásku. Žila s Bohem, středem jejího života 
byla modlitba. Z modlitby pak pramenila síla, 
kterou Anežka osvědčila v mnoha zkouškách 
svého života. A také její modlitba, její duchov-
ní život, přinesly plody v její obětavé lásce 
k bližním. 

 To může být odkaz svaté Anežky 
i pro nás, kteří jsme dostali v roce 1989, krátce 
po Anežčině svatořečení, veliký dar svobody. 
Svoboda je dar. Je to ale také úkol a zadání 

pro každého z nás. Denně musíme opatro-
vat svobodu ducha, svobodu našich srdcí od 
špatných tužeb, od zla, které se vkrádá do 
našeho osobního, rodinného i společenského 
života. Život je nestálý zápas o dobro a lásku 
v nás i kolem nás.  Ať je nám sv. Anežka příkla-
dem, abychom si zvolili její životní program – 
program lásky a služby Bohu a bližnímu. Kéž 
v tomto duchu prožijeme i tuto dobu adventní 
a vánoční. 

Jan Nekuda, děkan

30. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích:
Štědrý den 24. 12.: 16.00 a  23.00
Boží hod vánoční 25. 12.:  9.30
Sv. Štěpán 26. 12.:  9.30 
Sv. Silvestr 31. 12.:  15:30
Nový rok 1. 1.:  9.30
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Hustopečská farnost během letošního 
podzimu slaví významná výročí. Koncem září, 
si připomněla čtvrtstoletí od postavení nového 
kostela a sobotu 23. listopadu věnovala spolu-
patronce kostela – svaté Anežce České.

Anežka Přemyslovna byla svatořečena, 
těšně před pádem komunistického režimu 
u nás. „Je velkým zázrakem, že tehdy nebyla 
prolita krev, protože při revolucích často dojde 
k  nějakému neštěstí. Můžeme říct, že je to 
zázrak svaté Anežky České,“ uvedl člen řádu 
křižovníků s  červenou hvězdou Marek Puča-
lík, rodák z nedalekých Želešic.  Do Hustopečí 
přijel přednášet právě o svaté Anežce, která 
tento řád založila. „Původně to bylo hospitální 
bratrstvo, který mělo pomáhat lidem v  jaké-
koli nouzi, v  jakékoli situaci,“ vysvětlil Pučalík. 
V  současnosti se křižovníci věnují zejména 
pastorační službě, slouží ve farnostech jako 
kněží, ale po vzoru své zakladatelky nezapo-
mínají ani na konkrétní službu potřebným. 

Jeden z  bratří je zároveň lékař, jeden z  kandi-
dátů je záchranářem. Marek Pučalík má kromě 
teologie vystudované dějiny umění a tento 
obor přednáší na Karlově univerzitě. 

Anežka je nám dnes kromě své charitativní 
činnosti vzorem i v umění spojovat lidi. „Věno-
vala se z  lásky každému bez rozdílu, ať měl 
jakýkoli světonázor nebo vyznání. Usmiřova-
la rozhádané i ve vlastní rodině, byla to velká 
diplomatka,“ řekl Pučalík. Anežčině rodině, 
jejímu původu a složitým vztahům se podrob-
ně věnoval ve své přednášce. 

Zdramatizovanou podobu života světi-
ce hned poté předvedly děti z hustopečské 
farnosti a okolí. Sál v  suterénu kostela divá-
ci zaplnili do posledního místa.  „Divadlo je 
rozdělené na tři části ze života Anežky. Na 
začátku je malá, rodiče ji chtějí provdat, ve 
druhé části se potkává s císařem a jeho synem 
a třetí část se odehrává v době, kdy už je abaty-
ší kláštera, stará se spolu s  dalšími řeholnice-

mi o nemocné,“ popsal představení student 
místního gymnázia Miroslav Brúček. Vzniklo 
zejména jeho zásluhou. Kromě psaní scéná-
ře, režie, chystání kulis, doprovodné obrazové 
prezentace nebo domlouvání kostýmů se sám 
ujal role papeže. „Úplně nejlehčí z celé přípra-
vy mi připadalo obsazování rolí, řídili jsme 
se přitom charakterem jednotlivých herců. 
Nejtěžší asi byla choreografi e,“ svěřil se Brúček.“

Závěrečná slova inscenace i její úspěch 
naznačily, že se v  budoucnu dočkáme podob-
ného divadelního počinu.                                 -kam-

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Adventní zamyšlení
Toto zamyšlení není vlastně vůbec adventní. 

Je to myšleno spíš tak, že v adventu je k zamy-
šlení více příležitostí. Je to čas ztišení, kdy 
člověk, jak se říká „jde do sebe“. A to je výborné 
a správné. I Bible říká, že to slovo, které toužíš 
slyšet, není někde v nebi, nebo za mořem, ale 
docela blízko, v tvém srdci (Dt 30, 11-15). Není 
to ovšem nic ve smyslu „jdi za svým srdcem“ – 
to mohou být sobecké vášně a touhy. Zde je 
to myšleno tak, že hluboko v srdci je něco, čím 
k  nám mluví Bůh. A co nemá žádné jiné stvo-
ření než lidé; říká se tomu duch, s  malým „d“. 
V  člověku může přebývat i Duch s  velkým „D“, 
Duch Boží, samotný Bůh, jenže toho je potřeba 
osobně vědomě dovnitř pozvat. A to je nebez-
pečné – může to člověku totiž totálně změnit 
život. Najednou mu začnou vadit prázdné 
řeči, nedořešené vztahy, někdy i náboženské 
kecy. Začne být vděčný za to,  na co dříve nadá-
val, a na čem lpěl, mu teď přijde zbytečné. Ale 
o tom třeba někdy jindy. 

Teď ten námět na adventní zamyšlení: Jsi tu 
proto, aby to fungovalo, nebo pro případ, že by 
to fungovalo? Jinými slovy: Jsi tu proto, aby tvá 

fi rma prosperovala? Aby tvůj úřad pomáhal? 
Aby tvůj sportovní tým vyhrával? Aby tvoje 
církev rostla a byla milá Bohu i lidem? Aby tvé 
manželství vydrželo? Aby se tvá rodina a tví 
přátelé na tebe mohli spolehnout? Pokud ano, 
tak je to jistě už dávno znát na tvé práci, na 
tvém zapálení pro věc, na tvé vytrvalosti a na 
tvém nasazení. Jsi platným členem svého týmu, 
sboru, oddílu, tlupy, smečky, rodiny.  

Ale pokud jsi tu jen pro případ, že by to 
náhodou fungovalo, tak jim moc platný nejsi. 
Protože při prvních potížích odcházíš. Pokud 
to nefunguje, „bereš roha“. Nebýváš to ty, kdo 
podrží fi rmu, když jde ke dnu, kdo zachraňuje 
vyprazdňující se společenství, kdo hledá nové 
cesty, když se všechno hroutí, kdo pomůže 
oddílu vyhrát. Proč se taky honit za mičudou, 
když jsme pořád poslední, že? A tak se potácíš 

„od čerta k  ďáblu“ a hledáš, kam by ses přidal. 
Hledáš, kde to konečně bude fungovat, abys 
mohl pohodlně zakotvit. Hledáš a jsi nešťast-
ný z toho, jak je ten svět špatný, jak nic nefun-
guje, vztahy nevydrží, církev už není, co bývala. 
Zkus to jinak! Zkus být tím, kdo způsobí, že to 
funguje. Dones všem v kanceláři jablko, pozvi 

je k sobě na zahradní  party, na paintball, vyrob 
svému týmu stejná trička, náramky s veselým 
nápisem, … Někdy stačí, abys jen přišel. Buď ty 
tím, kdo to aspoň na chvíli rozzáří. Advent je 
doba rozžatých světel, svící, hvězd, symbolů 
naděje. Buď jedním z nich!

Vánoční zamyšlení
Tentokrát skutečně vánoční. Vánoce nám 

vždy znovu připomínají dobu, která byla kdysi 
dávno, kdy se na nebi ukázala neobvyklá hvěz-

Charita České republiky zve děti i dospělé, 
aby se zapojili do Tříkrálové sbírky, která bude 
již tradičně začátkem ledna probíhat v naší 
zemi. Přijďte začít nový rok dobrým skutkem, 
zažít radost z pomoci bližním. Připojte se 
k  dalším desetitisícům dobrovolníků, kteří 
v  kostýmech tří králů vybírají příspěvek na 
charitní služby, které pomáhají seniorům, 
dětem a lidem ohroženým nouzí.

Farnost Hustopeče připravuje společné 
vyslání dětských koledníků. Společně vyrazí 
do ulic města v sobotu  4.1. 2020 ve 13 hodin  
z klubovny kostela. Po návratu pro ně bude 
připraveno teplé občerstvení.  

Bližší informace podá Jitka Lachmanová 
(774 674 012)  nebo P.  Jan Nekuda (723 529 476).  

Tříkrálová sbírka

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích:
22. 12. v 10 h – Dobrá zpráva od nejmenších 

– bohoslužby s dětským programem 
25. 12. v 10 h – Hod Boží vánoční – bohosluž-
by s vysluhováním Večeře Páně
29. 12. v 10 h – neděle po Vánocích – běžné 
bohoslužby. 
1.1. bohoslužby nebudou.
Až v  neděli 5.1. bohoslužbami s  vysluho-
váním Večeře Páně vstoupíme do nového 
roku.

Farníci oslavili třicetiny svaté Anežky 

Ve zcela zaplněném sále kostela zahrály děti z farnosti představení o životě svaté Anežky České.
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da, posléze se objevila veliká záře, zněl zpěv 
andělů a na Zemi se narodilo neobyčejné dítě. 
Když vyrostlo, stal se z něj Mistr zázraků, Spasi-
tel všech lidí. Nikoli jen symbol, ale Ztělesnění 
naděje. Ježíš Kristus, Boží syn, poslaný z nebe, 
aby lidi vyvedl z šedi, černoty, levoty, temnoty, 
do svého podivuhodného světla, před kterým 
prchá všechno zlo, bolest a nenávist. Pokud 
jste myšlenkami ještě v adventním zamyšlení 

– tak Ježíš Kristus přišel proto, aby to fungovalo. 
Aby to mezi lidmi, na této planetě, mezi lidmi 
a Bohem zase fungovalo. Člověk byl stvořen 
k obrazu Božímu – aby stejně jako Bůh miloval, 
odpouštěl, byl spravedlivý, věrný a stálý. Aby 
byl zodpovědným správcem přírody i lidské-

ho společenství. Aby nenáviděl zlo a nedovolil 
mu přebývat mezi lidmi. Ale ono se to zvrh-
lo, že? Jsme dobrými správci tak akorát své 
peněženky, své spíže, svého břicha – a ani to 
vlastně ne. Místo milování se na Zemi zabíjí-
me, nenávidíme, terorizujeme, chceme jeden 
druhého ovládat, nepomáháme si. A pokud 
jsme měli být obrazem Božím, není divu, že 
mnozí takto vnímají i Boha: jako nespraved-
livého tyrana, který nepomáhá, neodpouští 
a chce nás jen ovládat. Ježíš Kristus přišel na 
svět a stal se člověkem, aby věci napravil, aby 
to celé zase fungovalo. Slovo se stalo tělem 
(Jan 1,1). Slovo Láska, která je podstatou Boží, 
se stalo tělem – člověkem, stal se jedním z lidí, 

pomáhal, miloval a odpouštěl, aby nám připo-
mněl, co to znamená být člověkem. Proto se 
o Vánocích daří víc než jiné dny v roce, že lidé 
jsou zase lidmi. Jako by se rok co rok vracel ten 
čas, kdy se Nebe dotýká Země a věci jsou zase 
v tom správném řádu vesmíru. Proto se na ně 
tak těšíme, proto je tak milujeme.   

Milý člověče, co čteš tyto řádky, přeji tobě 
i sobě, aby se o letošních Vánocích v našem 
srdci zrodil člověk, který je tu proto, aby to 
fungovalo. 

Krásný a pokojný sváteční čas všem přeje 
jáhenka Kateřina Rybáriková, 

kazatelka evangelických sborů v Hustopečích 
a Nikolčicích.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče 

konané  dne 08.10.2019 
Usnesení č. 2/23/19: RM vzala na vědomí dokončení 

parkoviště na ulici Javorová a souhlasí se 
zákazem stání na ulici Javorová.

Usnesení č. 3/23/19: RM doporučuje ZM ke schválení 
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků na 
ulici Bratislavská p.č. KN 1253/1, 1253/2, 1253/7, 
1253/8, 1253/17, 1252/51 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 č. 4/23/19: RM doporučuje ZM ke 
schválení podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemku, na kterém se nachází chodník p.č. KN 
806/7 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 č. 5/23/19: RM odkládá schválení souhlasu 
s dělením pozemku par.č. 4542/319, k.ú. 
Hustopeče u Brna, a po žadateli požadujeme 
doložení výkresu D2 z územního řízení, a rozsah 
vynětí ze ZPF.

Usnesení č. 6/23/19: RM bere na vědomí informaci 
ohledně možnosti uzavření kupní smlouvy 
s Ing. …, …, 690 02 Břeclav na koupi pozemku 
982/32 vedený jako orná půda o výměře 
275 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna 
za cenu 137.500 Kč. 

Usnesení č. 7/23/19: RM schválila objednávku 
oddělení části pozemku 982/91 o výměře cca 
20 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna 
geometrickým plánem od společnosti Area ZKH, 
IČO: 27705471, Palackého 401/18 Hustopeče. 

Usnesení č. 8/23/19: RM schválila vybudování 
stanoviště pro kontejnery na ulici Gen Peřiny 
u BD 14, 16, v rozsahu varianty 1 za použití 
kovové konstrukce za cca 50.000 Kč. 

Usnesení č. 9/23/19: RM schválila uchazeče, 
který předložit nejvýhodnější nabídku na 
veřejnou zakázku: „IS za Generála Peřiny“, 
a to: JANČÁLEK s.r.o. se sídlem U Tržiště 3166/22, 
690 02 Břeclav, IČ: 26234149. 

Usnesení č. 10/23/19: RM schválila smlouvu o dílo 

na veřejnou zakázku: „IS za Generála Peřiny“ 
s vítězným uchazečem JANČÁLEK s.r.o., se 
sídlem U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav za 
částku 1.997.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 11/23/19: RM schválila zrušení veřejné 
zakázky: „Poskytování energetických služeb 
metodou EPC v budově a přilehlém areálu 
bazénu Hustopeče“ na profi lu zadavatele www.
vhodne-uverejneni.cz. 

Usnesení č. 12/23/19: RM schválila zadávací 
dokumentaci k podání nabídky na veřejnou 
zakázku: „Poskytování energetických služeb 
metodou EPC v budově a přilehlém areálu 
bazénu Hustopeče“ na profi lu NEN (národní 
elektronický nástroj) a na základě plné moci 
pověřuje společnost PORSENNA o.p.s., Bystřická 
522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392 ke 
zveřejnění veřejné zakázky a k její administraci. 

Usnesení č. 13/23/19: RM schválila uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. AC 
0050224/18/OM mezi městem Hustopeče, se 
sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, 
IČ: 00283193 a Jihomoravským krajem, se 
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 
70888337. 

Usnesení č. 14/23/19: RM schválila dodatek č. 
2 ke smlouvě o dílo se Stavbami RUFA s.r.o., Velké 
Němčice 597, 691 63, IČ: 29313449 na provedení 
díla „Hustopeče-chodník v úseku Komenského – 
Žižkova“, kterým se mění rozsah díla se snižuje 
na 3.678.230,90 Kč bez DPH. Text dodatku je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 15/23/19: RM doporučuje ZM neschválení 
vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 
5593/107 v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na 
LV č. 10001.

Usnesení č. 16/23/19: RM schválila vyhlášení záměru 
pachtu pozemku p.č. 5593/107 v k.ú. Hustopeče 
u Brna zapsaného na LV č. 10001. Text záměru 
je přílohou zápisu.

Usnesení č. 17/23/19: RM schválila revokaci usnesení 
č. 28/104/18 a schválila smlouvu s E.ON 
Českou republikou, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 
370 01 Č. Budějovice, IČ: 25733591 o přeložce 
zařízení distribuční soustavy „Hustopeče, Tábory, 
přel. VN, NN, město Č.001030049481 pro účely 

realizace cyklostezky na ul. Masarykovo nám.-
Bratislavská ul. za cenu dle předpokládaných 
nákladů provozovatele DS 1.143.130 Kč. Vzor 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/23/19: RM doporučuje ZM ke 
schválení vyhrazení kompetence dle § 
102 odst. 3 zák. o obcích rozhodování o věcech: 
souhlasu ke stavebním pracím v tělesech 
rekonstruovaných vozovek a veřejných ploch 
města Hustopeče, a to po dobu 8 let od dokončení. 
O případných výjimkách se rozhodne na zasedání 
zastupitelstva. 

Usnesení č. 19/23/19: RM doporučuje ZM ke 
schválení připojení stavby „Oplocení pozemku 
+ Sjezd na komunikaci“ investora … a …, …, 
693 01 Hustopeče na místní komunikaci na 
pozemku p.č. 2185/5 v k.ú. Hustopeče u Brna. 
Jedná se o kompetenci ZM schválenou usnesením 
ZM č. 46/XX/14 ze dne 21.3.2014. 

Usnesení č. 20/23/19: RM schválila revokaci usnesení 
č. 32/22/19 a bere na vědomí konání akce 
Hustopečský masopust dne 1. 2. 2020.

Usnesení (úkol) č. 21/23/19: RM ukládá připravit 
nový dodatek dohody podpory pro konání 
akce „Hustopečský masopust“ s  následujícími 
doplněními a požadavky města:

Pořadatel zajistí:
01. oznámí městu v  dostatečném předstihu, 

minimálně však tři měsíce, termíny plnění 
činností, o jejichž podporu žádá, 

02. logo „Hustopeče, srdce vinic a mandloní“ bude na 
všech informačních, tiskových, elektronických 
i jiných materiálech akce. Před tiskem materiálů 
si jeho umístění nechá schválit pověřeným 
pracovníkem organizační složky města – 
Marketingu a kultury,

07. zajistí si potřebný počet dopravního značení 
„zákaz vjezdu“ a „zákaz zastavení“, včetně 
potřebného příslušenství, včetně instalace 
dle příslušného opatření obecné povahy ke 
zvláštnímu užívání komunikace stanoveného 
Odborem dopravy Městského úřadu Hustopeče.

Město zajistí:
06. souhlas s bezplatným umístěním 2 ks reklamního 

baneru/plachty na zábradlí světelné křižovatky 
po dobu cca 1 měsíce před konáním akce s tím, že 
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baner/plachtu dodá pořadatel. Umístění zajistí 
organizační složka města – Marketing a kultura.

Usnesení č. 22/23/19: RM schválila záměr uzavření 
dodatku k nájemní smlouvě na části pozemků 
par.č. 885/1 o výměře 16.000 m2 a části 
pozemku par.č. 885/4 o výměře 60 m2, vše na 
LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsané 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, kdy 
předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu 
do 31. 1. 2031. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/23/19: RM schválila bezplatné 
umístění reklamního banneru na zábradlí 
na ul. Bratislavská v Hustopečích pro účely 
dne otevřených dveří Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště Hustopeče, 
příspěvkové organizace, Masarykovo nám. 
136/1, Hustopeče v týdenních lhůtách od 23. 10. 
2019, 27. 11. 2019, 11. 12. 2019, 15. 1. 2020 a 19. 
2. 2020. Instalaci banneru zajistí Marketing 
a kultura města Hustopeče. 

Usnesení č. 24/23/19: RM schválila smlouvu 
o poskytování závodního stravování 
s Evou Kotovou se sídlem Sadová 800/5, 
691 72 Klobouky u Brna, IČ 04425901 

Usnesení č. 25/23/19: RM schválila dohodu s …, 
nar. …, bytem …, 693 01 Hustopeče o ukončení 
nájmu bytu č. 21 kategorie 3+1 na adrese Svat. 
Čecha 695/4 k datu 31. 10. 2019. Text dohody je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/23/19: RM schválila nájemní smlouvu 
se …, nar. …, …, Hustopeče o nájmu bytu č. 
21 kategorie 3+1 na adrese Svat. Čecha 695/4. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 27/23/19: RM bere na vědomí informaci 
o rozpočtu žádosti o dotaci na akci „Realizace 
prvků ÚSES III v k.ú. Hustopeče." 

Usnesení č. 28/23/19: RM schválila vyřazení 
majetku z ORJ 504 ve výši 27.283 Kč. Seznam 
vyřazovaného majetku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 29/23/19: RM schválila vyřazení majetku 
PO Sportovní zařízení města Hustopeče v celkové 
hodnotě 162.586,76 Kč. Seznam vyřazovaného 
majetku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 30/23/19: RM schválila vyřazení majetku 
v hodnotě 221.311,58 Kč dle přílohy. Současně 
souhlasí s výměnou kotle ve školní jídelně ZŠ 
Komenského Hustopeče za částku nepřesahující 
140.000 Kč. Výměna kotle bude hrazena 
z provozních prostředků příspěvkové organizace. 

Usnesení č. 31/23/19: RM schválila plán inventur 
města Hustopeče na rok 2019. Plán je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 32/23/19: RM schválila dodatek č. 
7 k pojistné smlouvě č. 8060378519 s ČSOB, 
na základě, kterého se zvýší pojistná částka 
o 17.341 Kč. Tento dodatek řeší pojištění nově 
pořízených či generálně opravených budov (kino, 
Pavučina a ZŠ Komenského). 

Usnesení č. 33/23/19: RM schválila revokaci usnesení 
RM ze dne 24. 9. 2019 č. 59/22/19, a nově schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy s Jihomoravským 
krajem, kterou město Hustopeče získává do 
svého majetku 2 ks informační tabule k auditu 
familyfriendlycommunity. 

Usnesení č. 34/23/19: RM schvaluje koupi 

2 ks informačních tabulí k auditu familyfriendly-
community za cenu 1243,9 Kč/ks.

Usnesení č. 35/23/19: RM bere na vědomí zápis ze 
Sociální komise ze dne 02. 10. 2019. 

Usnesení č. 36/23/19: RM bere na vědomí Zápis 
z komise pro SPOD ze dne 28.08.2019. 

Usnesení č. 37/23/19: RM schválila revokaci usnesení 
RM č. 49/20/19 a usnesení RM č. 18/21/19, 
a současně neschvaluje vyhrazení parkovacího 
místa pro osobu ZTP s označením O1 pro vozidlo 
RZ 5Z6  2994 na ulici Masarykovo náměstí 
u domu č. 5. 

Usnesení č. 38/23/19: RM schválila organizační 
změnu v organizační složce Městské služby 
Hustopeče, a to vytvořením nového pracovního 
místa „Obsluha sběrného dvora, zahradník “ ve 4. 
platové třídě s pracovním úvazkem 1,0 a dobou 
neurčitou. Organizační změna je s platností od 
01. 12. 2019. 

Usnesení č. 39/23/19: RM bere na vědomí výsledek 
kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 40/23/19: RM ukládá vedoucím 
příspěvkových organizací města a vedoucím 
organizačních složek dodat radě města plán 
oprav na příští rok s  termínem předložení do 
konce října 2019, aby bylo možno připravit 
rozpočet města na příští rok.

Usnesení č. 41/23/19: RM bere na vědomí záměr 
ozelenění nádvoří Domu Synků. 

Usnesení z VII. schůze Zastupitelstva města 
Hustopeče konané dne 17.10.2019 

Usnesení č. 6/VII/19: ZM schvaluje poskytnutí 
fi nančních prostředků z vlastního rozpočtu 
města na spolufi nancování projektu 
rekonstrukce městského stadionu realizovaného 
TJ Agrotec Hustopeče z rozpočtu města 
Hustopeče ve výši maximálně 10.000.000 Kč. 
Investiční záměr je přílohou zápisu.

Usnesení č. 7/VII/19: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě 
budoucí darovací s TJ Agrotec Hustopeče z.s., 
Šafaříkova 1016/22, Hustopeče IČ: 13690655, 
kterou po ukončení udržitelnosti projektu 
rekonstrukce městského stadionu Hustopeče 
přejde na město Hustopeče vlastnické právo 
k majetku získanému v tomto projektu

Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 22.10.2019 

Usnesení č. 1/24/19: RM schválila program jednání 
dnešní RM. 

Usnesení č. 2/24/19: RM schvaluje zadání objednávky 
studie parkování na parkovišti u domu č. 350/17, 
na pozemku p.č. 725, v k. ú. Hustopeče u Brna na 
ulici Kollárova.

Usnesení č. 3/24/19: RM schválila, že veřejná 
parkovací místa ve městě zůstanou veřejnými. 
Město je nebude nikomu jednotlivě vyhrazovat 
ani pronajímat.

Usnesení č. 4/24/19: RM schválila DODATEK č. 
1 ke Smlouvě o poskytnutí fi nanční podpory na 
poskytování sociálních služeb č. JMK057342/19/
OSV. 

Usnesení č. 5/24/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

podání žádosti o bezúplatný převod pozemku 
p.č. 888/7 vedeném katastrálním úřadem pro 
Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí v katastrálním území Celné od České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. Pro zachování 
chodníku v dobrém stavebně technickém stavu 
je potřebné, aby byl průběžně sledován jeho stav 
a v případě potřeby byly včas prováděny opravy 
a údržba. Pro zajištění této péče je žádoucí, 
aby se vlastníkem nemovitých věcí stalo město 
Hustopeče, a to z  důvodu, že přilehlá stavba 
s okolními pozemky je ve vlastnictví Města 
Hustopeče, a tudíž je schopno o uvedený majetek 
průběžně pečovat. 

Usnesení č. 6/24/19: RM doporučuje ZM ke schválení 
vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 
376/8, o výměře cca 25 m2, u p.č. 3337/4 o výměře 
cca 20 m2 a p.č. 3339/1 o výměře cca 60 m2 to vše 
v katastrálním území Hustopeče u Brna za cenu 
300 Kč/m2 (cena dokupu). 

Usnesení č. 7/24/19: RM doporučuje ZM ke schválení 
uzavření kupní smlouvy s … a …, trvale bytem 
…, 693 01 Hustopeče na prodej pozemku ve 
vlastnictví města p.č. 376/18 ostatní plocha 
o výměře 41 m2 a prodej části pozemku ve 
vlastnictví města p.č. 3321, z něhož bude nově 
vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým 
plánem č. 2855-52/2010 p.č. 3321/1 o výměře 
22 m2, vše v k.ú. Hustopeče u Brna, celkem za 
19.900 Kč. 

Usnesení č. 8/24/19: RM doporučuje ZM ke 
schválení uzavření kupní smlouvy s …, 
trvale bytem …, 693 01 Hustopeče na prodej 
pozemku ve vlastnictví města Hustopeče p.č. 
384/16 vytvořeného a vyčleněného na základě 
geometrického plánu o výměře 21 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna za částku 7.300 Kč. 

Usnesení č. 9/24/19: RM schvaluje odpověď 
společnosti ZEMOS k  vydání údajného 
bezdůvodného obohacení městem. Dopis 
s odpovědí je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/24/19: RM schválila výzvu 
k úhradě pachtovného za pozemek p.č. 
982/17 v k.ú. Hustopeče u Brna o výměře 
15.740 m2 od 1.1.2018 do 31.3.2019 a dále 
k úhradě pachtovného za pozemky p.č. 982/112, 
p.č. 982/113, p.č. 982/114 a p.č. 982/17 (pozemky 
vzniklé na základě geometrického plánu 
z pozemku p.č. 982/17) o výměře 12.230 m2 od 
1.4.2019 do 31.12.2019 v celkové výši 15.440 Kč 
bez DPH společnosti ZEMOS a.s., Jízdárenská 
493, 691 63 Velké Němčice a dále výzvu 
k upuštění dalšího užívání výše uvedených 
pozemků. 

Usnesení č. 11/24/19: RM schválila přerušení 
provozu v Mateřské škole Hustopeče, Školní 
25 a v Mateřské škole Hustopeče, Na Sídlišti 
5 v době od 23.12.2019 do 03.01.2020. 

Usnesení č. 12/24/19: RM schválila smlouvu se 
Statutárním městem Brnem – Městskou policií 
Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 
602 00 Brno, IČ 44992785 o zajištění školení 
a výcviku strážníků na období do 31. 12. 2020. 

Usnesení č. 13/24/19: RM schválila dodatek č. 
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3 k dohodě o poskytnutí podpory pro konání 
akce „Hustopečský masopust na Turhandlích“ se 
společnostmi RUSTIKAL s.r.o., Na Hradbách 5, 
693 01 Hustopeče IČ: 26291495 a M.S.QUATRO, 
s.r.o., Na Hradbách 424/3, 693 01 Hustopeče, IČ: 
26219182. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/24/19: RM neschvaluje PD na akci 
"REKO stávajícího objektu k bydlení Dukelské 
nám.37/11" pro společné stavební řízení, PD 
na akci "REKO stávajícího objektu k bydlení 
Dukelské nám.37/11" pro společné stavební 
řízení. 

Usnesení č. 15/24/19: RM schválila uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu "Hustopeče, 
Gen. Peřiny, přeložka VN, NN, Němec, č. stavby 
1030040627", která byla realizována na 
pozemcích města parc. č. 4542/364, 4542/386, 
4542/393 a 4542/397, k.ú. Hustopeče u Brna, za 
jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 16/24/19: RM schválila uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společností 
GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 
IČ: 27295567 na stavbu "Hustopeče, REKO MS 
Brněnská +1, č. stavby 7700070206", která 
byla realizována na pozemcích města parc. č. 
655/3, 656/1, 656/2, 656/3, 656/4, 656/5, 658/5, 
659/2, 659/5, 659/6, 659/7, 697/4, 723/1, 725, 
908/2, 1047/13, 1109/2, 1109/3, 1109/1, 1110/2, 
1110/3, 1120/1, 1229/4, k.ú. Hustopeče u Brna, za 
jednorázovou úplatu 142.996 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 17/24/19: RM projednala žádost o změnu 
dopravního značení na ulici Dobrovského 
a předala k posouzení na odbor dopravy. 

Usnesení č. 18/24/19: RM vzala na vědomí Petici 
k dopravnímu řešení ulice Alšova.

Usnesení č. 19/24/19: RM schválila objednání 
zpracování studie na umístění vodorovného 
dopravního značení na střídavé parkovací 
stání po obou stranách vozovky ulice Alšova 
v Hustopečích u spol. Viadesigne s.r.o., Na 
Zahradách 1151/16,690 02 Břeclav, IČ: 
27696880. 

Usnesení č. 20/24/19: RM schválila podání žádosti 
o dotaci z OPŽP na projekt „Sídelní zeleň 
u bytových domů na ulici Generála Peřiny, 
Hustopeče.“ 

Usnesení č. 21/24/19: RM schválila výběr nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na 
služby "Zpracování pasportů města Hustopeče" 
Dílčí plnění č. 1 uchazeče GB-geodezie, spol. s r.o., 
Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, IČ: 26271044 za 
cenu 280.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 22/24/19: RM schválila umístění 
uchazečů na dalších místech k veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby "Zpracování pasportů 
města Hustopeče" Dílčí plnění č. 1 

2. MK Consult, v.o.s., Drážďanská 493/40, 
400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25472593 

3. ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 546/55, 
639 00 Brno, IČ: 28358589 

4. GEOVAP, spol. s.r.o., Čechovo nábř. 1790, 
530 03 Pardubice, IČ: 15049248 

5. MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 
763 26 Luhačovice, IČ: 25588303 

Usnesení č. 23/24/19: RM schválila uzavření smlouvy 
o dílo na služby "Zpracování pasportů města 
Hustopeče" Dílčí plnění č. 1 s vítězným uchazečem 
GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 
627 00 Brno, IČ: 26271044 za cenu 280.000 Kč 
bez DPH. 

Usnesení č. 24/24/19: RM schválila výběr nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na 
služby "Zpracování pasportů města Hustopeče" 
Dílčí plnění č. 2 uchazeče ENVIPARTNER, s.r.o., 
Vídeňská 546/55, 639 0 Brno, IČ: 28358589 za 
cenu 297.500 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 25/24/19: RM schválila umístění 
uchazečů na dalších místech k veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby "Zpracování pasportů 
města Hustopeče" Dílčí plnění č. 2: 

2. GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 
627 00 Brno, IČ: 26271044 

3. GEOVAP, spol. s.r.o., Čechovo nábř. 1790, 
530 03 Pardubice, IČ: 15049248 

4. MK Consult, v.o.s., Drážďanská 493/40, 
400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25472593 

5. MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 
763 26 Luhačovice, IČ: 25588303 

Usnesení č. 26/24/19: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo na služby "Zpracování pasportů 
města Hustopeče" Dílčí plnění č. 2 s vítězným 
uchazečem ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 
546/55, 639 0 Brno, IČ: 28358589 za cenu 
297.500 Kč. 

Usnesení č. 27/24/19: RM schválila výběr nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na 
služby "Zpracování pasportů města Hustopeče" 
Dílčí plnění č. 3 uchazeče 1. MDP GEO, s.r.o., 
Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ: 
25588303 za cenu 171.450 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 28/24/19: RM schválila umístění 
uchazečů na dalších místech k veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby "Zpracování pasportů 
města Hustopeče" Dílčí plnění č. 3: 

2. GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 
627 00 Brno, IČ: 26271044 

3. ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 546/55, 
639 00 Brno, IČ: 28358589 

4. GEOVAP, spol. s.r.o., Čechovo nábř. 1790, 
530 03 Pardubice, IČ: 15049248 

5. MK Consult, v.o.s., Drážďanská 493/40, 
400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25472593 

Usnesení č. 29/24/19: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo na služby "Zpracování pasportů 
města Hustopeče" Dílčí plnění č. 3 s vítězným 
uchazečem 1. MDP GEO, s.r.o., Masarykova 
202, 763 26 Luhačovice, IČ: 25588303 za cenu 
171.450 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 30/24/19: RM doporučuje ZM ke schválení 
souhlasu se zvláštním užíváním komunikace, 
vstup do chodníku na ulici Hybešova, žadateli 
…, …, z důvodu vybudování kanalizační přípojky. 
Kauce 5.000 Kč. 

Usnesení č. 31/24/19: RM schválila vyzvání 
k  dokončení plnění ze Smlouvy o dílo na 
Stavební úpravy velkého krytého bazénu ze 
dne 22. 4. 2018, uzavřenou s Ing. Václavem 
Cichrou, IČ 415 300 47, se sídlem Šakvická 405, 
691 05 Zaječí. 

Usnesení č. 32/24/19: RM schválila vyzvání 

k  dokončení plnění ze Smlouvy o dílo na 
zhotovení PD na rekonstrukci malého krytého 
bazénu vč. ochozů ze dne 11. 6. 2018, uzavřenou 
s Ing. Václavem Cichrou, IČ 415 300 47, se sídlem 
Šakvická 405, 691 05 Zaječí.

Usnesení č. 33/24/19: RM neschvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo na zhotovení PD „Úprava 
bazénové technologie včetně automatické 
regulace“ v rozsahu dle nabídky ze dne 16. 10. 
2019 za nabídkovou cenu 195 000 Kč bez DPH, 
podanou Ing. Václavem Cichrou, IČ 415 300 47, 
se sídlem Šakvická 405, 691 05 Zaječí. 

Usnesení č. 34/24/19: RM schválila přijetí pana … 
nar. …, trvale bytem …, Hustopeče, do Domu – 
Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 
byt č. 107 k datu 01.11.2019. 

Usnesení č. 35/24/19: RM schválila Smlouvu o nájmu 
bytu – byt č. 107, Dům – Penzion pro důchodce, 
Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou mezi Městem 
Hustopeče jako pronajímatelem a panem 
…, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče, jako 
nájemníkem. Smlouva se uzavírá s účinností od 
01.11.20119 do 31. 12. 2019 s možností opce. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 36/24/19: RM schválila Darovací smlouvu 
ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi Městem 
Hustopeče jako obdarovaným a panem …, nar. 
…, trvale bytem …, Hustopeče, jako dárcem. 
Smlouva se uzavírá s účinností k 01. 11. 2019. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 37/24/19: RM schválila koupi vánočního 
osvětlení na objekt Kina od fi rmy Blachere–
Illumination CZ, s.r.o., Ostrá horka I/511, 
760  011 Zlín, IČ 02184770, za cenu 89.347  Kč 
vč. DPH.

Usnesení č. 38/24/19: RM bere na vědomí informaci 
o nakládání s odpadními vodami z objektu 
Policie ČR. 

Usnesení č. 39/24/19: RM schválila vyhlášení záměru 
prodeje nevyužívaného soustruhu nacházejícího 
se v  areálu Městských služeb, minimálně za 
odhadní cenu 16.940 Kč.

Usnesení č. 40/24/19: RM schvaluje úpravu 
a navýšení výše nájemného na městských bytech 
dle platné legislativy. 

Usnesení č. 41/24/19: RM schválila oslovení fi rem 
k zajištění dodávky služeb – zpracování revizí 
jednotlivých elektrozařízení, elektroinstalace 
a hromosvodů pro město Hustopeče.

Usnesení z 25. schůze Rady města Hustopeče 
konané  dne 25.10.2019 

Usnesení č. 2/25/19: RM schválila dodatek č. 
1 k nájemní smlouvě s TJ Agrotec Hustopeče 
z.s., Šafaříkova 1016/22, 693 01 Hustopeče, IČ: 
13690655, kterým se prodlužuje nájem části 
pozemků p.č. 885/1 o výměře 16.000 m2 a p.č. 
885/4 o výměře 60 m2, obojí vedené jako ostatní 
plocha na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna do 
31.1.2031. Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 3/25/19: RM schválila smlouvu 
o podnikatelském pronájmu movitých věcí 
na Oslavu Svatomartinských vín a husí 
2019 v Hustopečích s pronajímatelem pronájmy 
Kunovský s.r.o. se sídlem Zámecká 1/6, 
664 41 Troubsko, IČ 63480468 za cenu nájmu 
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107.448 Kč vč. DPH
Usnesení č. 4/25/19: RM schválila Smlouvu 

o akceptaci objednávek a karet Benefi t Plus 
mezi městem Hustopeče a společností Benefi t 
Management, s.r.o., Lublaňská 40, 120 00 Praha 
2, IČ 2706970, na základě, které bude město 
přijímat k úhradám objednávky a karty vydané 
druhou stranou. Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 05.11.2019 

Usnesení č. 2/26/19: RM ukládá připravit na jednání 
zastupitelstva města návrh nové obecně závazné 
vyhlášky města o místním poplatku z ubytovací 
kapacity tak, aby odpovídala nové legislativě, 
která bude účinná od 1.1.2020. Sazby poplatků 
doporučuje RM ve stávajících výších. 

Usnesení č. 3/26/19: RM doporučuje ZM ke schválení 
novou obecně závaznou vyhlášku o poplatku 
z ubytovací kapacity s účinností od 1.1.2020

Usnesení č. 4/26/19: RM doporučuje ZM ke schválení 
revokaci usnesení č. 15/III/19 ze dne 7. 2. 2019. 

Usnesení č. 5/26/19: RM doporučuje ZM ke 
schválení uzavření směnné smlouvy 
s Westfalia Metal s.r.o., IČ: 26239680, 
Brněnská 156/61, 693 01 Hustopeče na 
pozemek p.č. 982/51 a geometrickým 
plánem č. 3675-127/2017 nově vytvořený 
pozemek p.č. 982/115 vzniklý z pozemku p.č. 
982/18 za pozemky města Hustopeče p.č. 
982/114, p.č. 982/112 a p.č. 982/113 a to za 
úhradu pozemků společnosti Westfalia Metal 
ve výši 241.500 Kč a za úhradu pozemků městu 
Hustopeče ve výši 8.128.500  Kč (doplatek ke 
směnné smlouvě, který obdrží město Hustopeče, 
činí tedy 7.887.000 Kč). 

Usnesení č. 6/26/19: RM doporučuje ZM ke schválení 
uzavření kupní smlouvy s panem …, …, 
690 02 Břeclav na koupi pozemku 982/32 vedený 
jako orná půda o výměře 275 m2 v katastrálním 
území Hustopeče u Brna za cenu 137.500 Kč. 

Usnesení č. 7/26/19: RM schválila uzavření dodatku č. 
2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Podporované byty 
Žižkova I, Hustopeče" se společností STAVIMAL 
s.r.o., se sídlem Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné 
Šumice, IČ: 26921677 s prodlužením termínu 
realizace stavby do 15.12.2019. 

Usnesení č. 8/26/19: RM doporučuje ZM ke schválení 
vyhlášení záměru směny pozemku v  majetku 
města Hustopeče p.č. 4524 v k.ú. Kurdějov za 
části pozemků p.č. 3163 a 3169 v k.ú. Hustopeče 
u Brna.

Usnesení č. 9/26/19: RM schválila uzavření 
dohody o ukončení Smlouvy o souhlasu se 
stavbou na pozemku města se společností 
M.S.QUATRO, s.r.o., se sídlem Na Hradbách 
424/3, 693 01 Hustopeče, IČ: 26219182 a vrácení 
kauce společnosti M.S.QUATRO, s.r.o. ve výši 
10.000 Kč z důvodu upuštění od stavebního 
záměru Polyfunkčního bytového domu 
Kollárova. 

Usnesení č. 10/26/19: RM schválila smlouvu 
o pronájmu nebytových prostor ve Společenském 
domě v Hustopečích Gymnáziu T. G. Masaryka 
se sídlem Dukelské nám. 7, 693 01 Hustopeče, 
IČ 60680369 pro účely zkoušek divadelního 

kroužku a divadelního představení Princezna 
z hustopečského mlýna se sazbou nájemného 
za každou započatou hodinu 90 Kč. Cena je 
schválena bez dalších podmínek.

Usnesení č. 11/26/19: RM schválila odpuštění 
poplatku za vyvěšení reklamního poutače na 
Den otevřených dveří Gymnázia T. G. Masaryka 
Hustopeče na zábradlí u komunikace naproti 
kina. Umístění bude 2x vždy před Dnem 
otevřených dveří (7. 12. 2019 a 16. 1. 2020). 
Instalaci zajistí Marketing a kultura města. 

Usnesení č. 12/26/19: RM schválila bezplatnou 
zápůjčku obřadní místnosti Radnice dne 29. 
11. 2019 za účelem slavnostního stužkování 
studentů Gymnázia TGM Hustopeče. 

Usnesení č. 13/26/19: RM doporučuje ZM ke schválení 
řešení duplicity pozemku p.č. 2615/2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna formou podpisu souhlasného 
prohlášení ve prospěch České republiky - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Usnesení č. 14/26/19: RM doporučuje ZM ke schválení 
oddělení čtyř nových pozemků p.č. 4542/465, 
/466, /467 a /468, vyčleněných dle geometrického 
plánu č. 3850-239/2019 z pozemku p.č. 
4542/319 s následující podmínkou, že se bude 
nadále jednat o nezastavěné nově vytvořené 
pozemky, které přejdou dle kupní smlouvy čl. 
III odst. 2, ze dne 24.8.2009 do majetku města. 
Jinak bude město za tyto pozemky požadovat 
náhradu ve výši minimálně 2.500 Kč/m2, nebo 
dle ocenění znaleckým posudkem, který nechá 
zpracovat město na náklady žadatele o dělení 
pozemku, ale vždy za cenu vyšší. 

Usnesení č. 15/26/19: RM požaduje pro předložení 
schválení předchozího usnesení do ZM úpravu 
přiloženého geometrického plánu č. 3850-
239/2019 bez vyznačených věcných břemen vůči 
současným ani budoucím pozemkům města.

Usnesení č. 16/26/19: RM odkládá projednání 
vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 
5779/2 a p.č. 5780/2 v k.ú. Hustopeče u Brna. RM 
požaduje předložit nájemní vztahy k městským 
pozemkům a současně o vlastnické vztahy 
k sousedním pozemkům v lokalitě.

Usnesení č. 17/26/19: RM schválila změnu stavby 
před dokončením pro Vinařství „U Harmáčků“ 
– přístavba + nástavba + stavební úpravy 
stávajícího objektu Lisovny – k. ú. Hustopeče, p.č. 
1360 a p.č. 1348/31 – ul. Kpt. Jaroše, spočívající 
v  souhlasu s  vybudováním zpevněných ploch 
a parkoviště na části pozemku v majetku města 
p.č. 1348/1 v k. ú. Hustopeče. Uzavření souhlasu 
podmiňuje RM uzavřením nájemního vztahu 
mezi žadatelem a městem k  zastavěnému 
pozemku a uzavřením Smlouvy o smlouvě 
budoucí darovací k  vybudovaným plochám ve 
prospěch města Hustopeče.

Usnesení č. 18/26/19: RM schválila vyhlášení záměru 
pronájmu zpevněných ploch pod pergolou na 
části pozemku v majetku města p.č. 1348/1 v k. ú. 
Hustopeče, za cenu min. 20 Kč/m2 * rok.

Usnesení č. 19/26/19: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora …, …, Hustopeče na 
stavbu "Lisovna - přístavba, nástavba a stavební 
úpravy Vinařská ev. č. 488" a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 20/26/19: RM schválila uzavření 
Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-
014330056743/002, se společností E.ON 
Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu „Hustopeče, 
Javorová, k.NN, Fišmon“, která byla realizována 
na pozemcích města parc. č. 2185/1, 2185/3, 
2185/4, 2320/15 v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 3845-20802/2019 v k.ú. Hustopeče 
u Brna, za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez 
DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 21/26/19: RM schválila uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společností 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 
IČ: 27295311 na stavbu "REKO VTL DN 
500 Brodské - V. Němčice III, č. stavby 56475", 
která byla realizována na pozemcích města 
parc. č. 495/11 a 498/1, k.ú. Hustopeče u Brna za 
jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 22/26/19: RM schválila nájemní smlouvu 
s …, nar. …, …, Hustopeče na užívání pozemku 
p.č. 297/15 zapsaného na LV č.10001 v k.ú. 
Hustopeče u Brna za roční nájemné 1.030 Kč. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/26/19: RM bere na vědomí 
vyjádření zástupce petičního výboru ul. Alšova 
v Hustopečích k návrhům dopravního řešení na 
této ulici. 

Usnesení č. 24/26/19: RM doporučuje ZM ke 
schválení poskytnutí daru Nemocnici Hustopeče 
ve výši 100.000  Kč z rozpočtu města pro rok 
2020 z ORJ 204 Dotace z rozpočtu města. 

Usnesení č. 25/26/19: RM schválila smlouvu 
č. 775/C2/2019 o poskytnutí fi nančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2019 na akci "Hustopeče-
cyklostezka Masarykovo nám., ul. Bratislavská" 
v maximální výši 7.295.079 Kč.

Usnesení č. 26/26/19: RM schválila vyřazení majetku 
ORJ 255 - vnitřní správa v pořizovací hodnotě 
32 118 Kč, a vyřazení majetku p.o. MŠ Na Sídlišti 
v pořizovací hodnotě 215 180 Kč. 

Usnesení č. 27/26/19: RM doporučuje ZM ke schválení 
6. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 
2019, kdy se 

celkové příjmy zvýší o 474 000 Kč na konečnou 
částku 309 628 tis. Kč. 

celkové výdaje zvýší také o 474 tis. Kč na konečnou 
částku 382 837 tis. Kč 

fi nancování ve výši 73 209 tis. Kč zůstává beze změn. 
Usnesení č. 28/26/19: RM bere na vědomí zápis ze 

Školské a kulturní komise ze dne 31. 10. 2019 
Usnesení č. 29/26/19: RM bere na vědomí Výroční 

zprávu o činnosti ZŠ Komenského za rok 2018-
2019. 

Usnesení č. 30/26/19: RM bere na vědomí plán oprav 
MŠ Na Sídlišti, MŠ Školní, ZŠ Komenského, 
Městských služeb a SPOZAM na rok 2020. 
Požadavek bude posouzen a zahrnut do přípravy 
rozpočtu na rok 2020. 

Usnesení č. 31/26/19: (úkol) RM ukládá připravit 
přehlednou tabulku požadavků jednotlivých 
příspěvkových organizací a org. složek města na 
fi nancování neodkladných investic a oprav v roce 
2020.

Usnesení č. 32/26/19: RM projednala návrh ředitele 
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Do dalšího kola krajského přeboru Jihomo-
ravského kraje vstoupily hustopečské volejba-
listky lépe, hlavně v kategorii kadetek (ročník 
2003 a mladší).  

Kadetky své 2.kolo sehrály v  sobotu 2.11. 
v Brně postupně s Letovicemi, Sokolem Újezd 
a VK Brno. V  tomto kole již s první nahrávač-
kou, Veronikou Krušinovou, byl projev druž-
stva úplně jiný než minule, sice s  porážkou 
v  prvním zápase, ale se zvednutou hlavou. 
Soupeřky z  Letovic hodně trápily, jen výkyvy 
v koncentraci je připravily o výhru  2:0 (22,19). 
Proti Újezdu jsme se opět vrátili na zem, proto-
že dobře servírující soupeř rozstřílel pracně 
budované sebevědomí – 2:0 (11,17). Třetí zápas 
byl zápasem enormní snahy znovu nepro-
hrát. Soupeř z Brna, sestupující z vyšší skupiny, 
budil respekt a zpočátku to tak i vypadalo, ale 
do hry v prvním setu se holky vrátily při podá-
ní nejmladší hráčky na hřišti, Anny Špačkové, 
která výborným servisem převrátila vývoj setu 
na naši stranu, ostatní se přidaly a zisk setu 
slavily jako konec zápasu. Druhý set probíhal 
stejně jako první, znovu s výborným podáním, 
tentokrát Alžběty Svobodové, se podařilo zvrá-

tit nepříznivý stav ale v  dramatické koncov-
ce byl přeci jen úspěšnější soupeř. Bohužel 
v  koncovce setu se zranila výborně hrající 
Tereza Nálezná, což před rozhodujícím setem 
nevěstilo nic dobrého. Holky ovšem výborně 
začaly, celou dobu v  setu vedly a svou snahu 
dovedly do úspěšného konce – 1:2 (-24,25,-7). 
Sestava: K.Kadlecová, B.Bedřichová, A.Kleino-
vá, V.Krušinová, J.Kosíková, T.Nálezná, A.Svo-
bodová, A.Špačková

2. kolo sehrály žákyně v  domácím prostře-
dí, v sobotu 9.11. Starší žákyně nastoupily bez 
zraněné nahrávačky, za kterou musela zasko-

čit jiná hráčka. První soupeřem byla Lokomoti-
va Břeclav B, která se štěstím zvládla koncovku 
prvního setu, pak už byla lepší 0:2 (-23,-19). 
V  druhém zápase čekalo domácí houževnaté 
družstvo z Ivančic. V prvním setu holky výbor-
ně podávaly, v  druhém soupeřky k  ničemu 
nepustily a zvítězily 2:0 (21,10). Třetím soupe-
řem byla děvčata ze Sokola Jehnice, ale naše 
hráčky v  dobré pohodě jednoznačně zvítězily  
2:0 (11,18). Sestava: M.Kořenková, J.Kosíková, 
A.Krušinová, A.Sedláčková, K.Slavíková, S.Stra-
ková, A.Špačková, V.Veverková.                          

gp,šj

SPORT

Volejbalistky z TJ Agrotec Hustopeče vstou-
pily do nové sezóny krajského přeboru Jihomo-
ravského kraje ve dvou kategoriích, v kategorii 
starších žákyň (ročník 2005 a mladší) a kade-
tek (ročník 2003 a mladší).  Zářijové kvalifi kace, 
které se nepovedly ani kadetkám ani žákyním, 
určily hráčkám poslední hrací skupiny v obou 
kategoriích, tedy výkonnostně srovnatelná 
družstva.

Kadetky své 1.kolo sehrály v  sobotu 5.října 
v Újezdě u Brna postupně s Vyškovem, domá-
cím celkem a Letovicemi. V  tomto týmu je 
jen pět kadetek, které mají něco volejbalově 

odehráno, doplňují je nejlepší žákyně. Vzhle-
dem k absenci první nahrávačky Veroniky 
Krušinové působilo družstvo pomale, místy 
až zmateně, holky se na hřišti hledaly, špatně 
komunikovaly, vázla souhra. Snad až na druž-
stvo Vyškova nás soupeřky nepřehrávaly, bohu-
žel vlastní chyby nás srážely níž a níž. Snahu 
upřít holkám nelze, bohužel jen ta nestačí. Ze 
šesti odehraných setů snesl jen jeden přísnější 
měřítko. Kadetky prohrály všechny tři zápasy 
2:0. Sestava: K.Kadlecová, B.Bedřichová, M.Ko-
řenková, J.Kosíková, T.Nálezná, A.Svobodová, 
A.Špačková

1. kolo sehrály žákyně v  Ivančicích u Brna 
v  sobotu 12.října. Starší žákyně se jeví velmi 
nadějně, jen by se to mělo více výsledkově 
projevit. V  prvním zápase vládla nervozi-
ta, která vyústila v  porážku 2:0 s  Újezdem 
u Brna. V dalších dvou zápasech už holky 
neponechaly nic náhodě a postupně porazily 
2:0 domácí Ivančice a následně po dramatické 
koncovce 2:0 družstvo Sokola Jehnice. Sestava: 
T.Nálezná, J.Kosíková, A.Krušinová, A.Sedláč-
ková, K.Slavíková, S.Straková, A.Špačková.

gp,šj

Volejbalistky zahájily novou sezónu

Ve druhém kole soutěže hrály kadetky mnohem lépe. Týmu starších žákyň se na domácí půdě dařilo.
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Volejbalistky se zlepšily

SPOZAMu na realizaci výměny osvětlení na 
tenisových kurtech fi rmou Zdeněk Rybář - Milan 
Ledvina, 69301 Hustopeče Nerudova 34, IČ 
65367774, za vysoutěženou cenu 235.998,99 Kč. 

Usnesení č. 33/26/19: RM schválila plán zimní údržby 
města Hustopeče pro zimní období 2019 - 2020. 

Usnesení č. 34/26/19: RM schválila revokaci usnesení 
rady města č. 40/24/19 a současně schválila 
navýšení nájemného na 56,40 Kč/m2*měsíc 
podlahové plochy v městských bytech na ul. 
Smetanova, Dvořákova, Komenského, Nádražní 
a Masarykovo nám. v Hustopečích dle platné 
legislativy. 

Usnesení č. 35/26/19: (úkol) RM ukládá MPO 
projednat se stávajícími nájemci ploch určených 
k parkování budoucí záměr města na sjednocení 
výše nájemného za jim pronajímané plochy.

Usnesení č. 36/26/19: RM projednala plán investičních 
akcí města pro rok 2020.

Usnesení č. 37/26/19: RM bere na vědomí výsledek 
kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 38/26/19: RM schvaluje uzavření 
vzájemné Dohody o propagaci a reklamní 
spolupráci se Svazem vinařů České republiky, 
Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, IČ 
48847488, na akci Světový duel vín 2019.

Usnesení z 27. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 14.11.2019 

Usnesení č. 2/27/19: RM schválila revokaci Usnesení č. 
7/26/19, kterým RM schválila uzavření dodatku 
č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Podporované byty 
Žižkova I, Hustopeče" se společností STAVIMAL 
s.r.o., se sídlem Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné 

Šumice, IČ: 26921677 s prodlužením termínu 
realizace stavby do 15.12.2019. 

Usnesení č. 3/27/19: RM schválila uzavření dodatku č. 
2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Podporované byty 
Žižkova I, Hustopeče" se společností STAVIMAL 
s.r.o., se sídlem Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné 
Šumice, IČ: 26921677, kterým se dokončení 
stavby prodlužuje do 29.11.2019 (v souladu 
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace) a dokončení 
Oplocení a příjezdové komunikace do 15.4.2020. 
Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče
Plná verze zápisu a usnesení rady města 
jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

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

Stolní tenisté hustopečského Agrotecu 
mají odehrána další kola svých dlouhodobých 
soutěží a vedou si se střídavými úspěchy. 

A družstvo – 1. liga
TJ Ostrava - Hustopeče 10:4
SKST Havířov – Hustopeče 10:4
Hustopeče – SKST Liberec 10:3
Hustopeče – DTJ Hradec Králové 10:7

Dvě prohry venku a dvě vítězství na domá-
cích stolech opět potvrdila známou skuteč-
nost, že doma hustopečské A družstvo hraje 
výrazně lépe. Hráči se v  domácím prostředí 

cítí mnohem lépe, jsou zvyklí na podmínky 
v domácí herně. A taky to potvrdili v utkáních 
s  Libercem, kterému nedali vůbec žádnou 
šanci a poté vybojovali velmi cenné vítěz-
ství s  Hradcem Králové. Toto utkání přineslo 
dramatickou bitvu, ve které Hustopeče pořád 
vedly, ale Hradec vždy nebezpečně dotahoval. 
Velmi nepříjemná pro domácí byla prohra 
Mesaroše  s  hráčem Lehmannem, který je 
mimochodem kanadským reprezentantem. 
Mesaroš vedl v  rozhodujícím pátém setu 8:2, 
přesto prohrál. Nakonec však skvělý výkon 

jeho spoluhráčů Koldase, Kopányiho a Schwar-
zera přivedl družstvo k vítězství.

B družstvo – krajská soutěž
Hustopeče B – Lanžhot 1:10
 Ježov – Hustopeče B  10:8
Lednice – Hustopeče B  8:10

B družstvo v  krajské soutěži prohrálo dvě 
utkání a jednou zvítězilo. Určitě mrzí těsná 
prohra s  Ježovem. Nicméně B družstvo se 
v tabulce drží na 7. místě v poklidném středu 
tabulky. Nejlepší výsledky má Rosťa Hladký 
a Martin Klabusay.

Dorost – okresní přebor
Hustopeče – Lanžhot 6:4
Brumovice – Hustopeče 1:9
Hustopeče – Morkůvky 6:4
Kobylí – Hustopeče 8:2

Dorostenci si vedou v  soutěži zatím velmi 
dobře, přestože ji hrají prvním rokem, jsou 
na krásném čtvrtém místě, a to i přes věkový 
hendikep. Nejmladší členové našeho týmu, 
narození v roce 2009 v soutěži hrají i s chlapci 
o 5 let staršími. Nejlepší výsledky má doposud 
Ondra Topinka, výborně si vedou i Jakub Sedlá-
ček a Tomáš Wech.                                      Jan Matlach

Stolní tenisté mají odehrána další 4 kola mistrovských soutěží

Okresní přebor dorostu
  Družstvo  PU  V  R  P  K  Skóre  Body
1.  TJ Sokol Kobylí  8  7  0  1  0  66:14  29
2.  STP Mikulov B  8  7  0  1  0  58:22  29
3.  TJ SPORT Němčičky  8  6  1  1  0  55:25  27
4.  TJ Agrotec Hustopeče  8  6  0  2  0  51:29  26
5.  TJ Jevišovka-Drnholec  7  4  0  3  0  32:38  19
6.  TJ Sokol Morkůvky B  7  3  0  4  0  32:38  16
7.  SK Březí B  8  2  2  4  0  35:45  16
8.  TJ Sokol Lanžhot  8  1  0  7  0  21:59  11
9.  TJ Sokol Brumovice B  8  0  2  6  0  23:57  10
10. TJ Sokol Rakvice  8  0  1  7  0  17:63  9

V místní sportovní hale se o víkendu ve 
dnech 16. a 17. listopadu konal celorepubli-
kový bodovací turnaj ve stolním tenise Velká 
cena Hustopečí. Na turnaj dorazilo přes tři sta 
mladých nadějných hráčů, kteří se utkali ve 
dvouhrách i čtyřhrách.

„Pingpong se v povědomí mladých hráčů 
v rámci republiky rozrůstá,“ radoval se ředi-
tel turnaje Antonín Schwarzer. Hustopečský 

klub se od ledna letošního roku po několika-
leté odmlce opět pustil do trénování mládeže. 

„Máme tady třináct hráčů v mládežnických 
kategoriích, nicméně jsou ještě v nižším věku 

– od šesti do devíti let, takže tohoto turnaje se 
zatím neúčastní,“ vysvětlil Schwarzer. Turnaje 
se účastnily dvě věkové kategorie, starší žáci 
(do 15 let) a dorost (do 18 let).

Spolu s  hráči zaplnily halu desítky dalších 

lidí. „Hráčů je sice přes tři sta, ale s nimi je 
spojený i doprovod jako jsou trenéři nebo 
rodiče,“ poznamenal ředitel závodu. Na nával 
a nelehkou organizaci jsou však Hustopečští 
připraveni. Přece jen už turnaj pořádají mini-
málně pošestnácté. „Zkušenosti s tím máme, 
je to náročné, ale máme na to šikovný perso-
nál,“ usmíval se Antonín Schwarzer.

Ve fi nále dvouhry starších žáků zvítězil 
Štěpán Brhel, starším žákyním ukázala zač 
je toho loket Helena Sommerová. Ve čtyřhře 
starších žáků se jako nejlepší ukázala dvojice 
Alexandr Rosa a Vojtěch Slaný, čtyřhru starších 
žákyň vyhrály Helena Sommerová a Adéla 
Zoubková.

Dvouhře dorostenců dominoval Ondřej 
Květoň, zlato dorostenek si odvezla Klára 
Hrabicová. Nejlepšími dorostenci ve čtyřhře 
byli Radek Skála a Jakub Slapnička, nejvyš-
ší stupeň čtyřhry dorostenek obsadily Anna 
Stránská a Linda Záděrová.

-slam-

Mladí nadějní stolní tenisté zaplnili sportovní halu

Do Hustopečí se sjely tři stovky starších žáků 
a dorostenců z celé republiky.

Vítězové turnaje v kategorii dorostu, zleva Štalzer 
(2. ve dvouhře), Květoň ( vítěz dvouhry), Skála 
a Slapnička (vítězové čtyřhry).
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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.

SPOZAM  Zaměstnanci Sportovních zařízení města 
Hustopeče přejí všem návštěvníkům a spor-
tovním oddílům krásné prožití svátků vánoč-
ních, děkují Vám za přízeň projevenou v  roce 
2019 a přejí Všem hodně zdraví, štěstí, osob-
ních a sportovních úspěchů v roce 2020.

Aleš Proschek,
ředitel SPOZAM

Krytý bazén, posilovna a sauna

Úterý  24.12. ZAVŘENO
Středa  25.12.  ZAVŘENO
Čtvrtek  26.12.  ZAVŘENO
Úterý  31.12. ZAVŘENO
Středa  1.1. ZAVŘENO
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BYTOP – GAS  spol. s r.o.

PŘIJMEME

BRIGÁDNÍKA  

SKLADNÍK
PRO PRODEJNU INSTALAČNÍHO MATERIÁLU

částečný úvazek · sobotní prodej
vhodné pro důchodce, vyučení v oboru výhodou

Kontakt:  Svatopluk Cabal 602 536 453  cabal@bytop.cz
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Parafrázi titulu slavného fi lmu oscarového 
režiséra Jiřího Menzela jsem do názvu tohoto 
článku použil zcela záměrně. Blíží se konec 
roku a tak jak každý rok, tak i letos chci trochu 
hodnotit vývoj realitního trhu v Hustopečích 
i v celé republice. Rád se s Vámi podělím o svůj 
pohled na aktuální situaci na realitním trhu 
a jeho vývoj. Mé poznatky z praxe jsou totiž ve 
srovnání s  informacemi, které jste už nejspíš 
četli jinde, poněkud odlišné.

Trh s  nemovitostmi se pochopitelně neza-
stavil: stále probíhají prohlídky, stále se 
prodává a kupuje. Podmínkou však je, že cena 
nemovitosti musí být na úrovni cen roku 2017. 
I tak je však letos počet prohlídek o poznání 
nižší. Pokud je cena nastavena jen o malinko 
výš nad cenou z  roku 2017, zájemci o prohlíd-
ku nejsou. Doby, kdy bylo možné na kupující 
zapůsobit vysokou cenou, jsou pryč.

Realitní trh se v  roce 2019 změnil. V  před-
chozích letech jsme si zvykli na to, že ceny 
nemovitostí stále stoupaly v  průměru o 10 až 
15%, a přesto stále existoval dostatek bonit-
ních zájemců o koupi, kteří byli ochotni koupit 
třeba i formou aukce. Období tohoto boomu, 
kdy kupující byli ochotni dát více, máme prav-
děpodobně za sebou, a ceny začínají spíše 
stagnovat.

Tyto poznatky mám nejenom z Hustope-
čí, ale sleduji dlouhodobě Brno i Prahu. Jinde 

v  České republice může být situace odlišná 
a trendy probíhající v  hlavním městě mohou 
v  jiných krajích přijít se zpožděním. Byla to 
nakonec právě Praha, kde začaly ceny nemo-
vitostí růst nejdříve. I tady samozřejmě exis-
tují výjimky, které „potvrzují pravidlo“. Také 
v letošním roce máme nemovitosti, které zdra-
žují, třeba malometrážní byty v  panelových 
domech. Pro mnohé lidi bohužel zůstaly prak-
ticky tím jediným, co si mohou pořídit. 

Není třeba ovšem vše vidět černě - pád 
cen nemovitostí nás zatím nečeká. Ceny 
nemovitostí jsou závislé především na 
tom, v  jaké kondici se nachází ekonomika. 
Máme-li ekonomický růst, tj. je-li nezaměst-
nanost nízká, v České republice dokonce vůbec 
nejnižší za poslední dvě dekády, rostou mzdy, 
fi rmy mají vysoké zisky a obecně převládá 
optimistická fi nanční nálada, pak lidé rádi 
nakupují nemovitosti a jsou ochotni si třeba 
i připlatit. 

Pamatuji si ročníky, kdy bylo v Hustopečích 
v nabídce 40 bytů, dnes ich je sotva 10. Trh se 
vyvíjí. Naší povinností je s trhem držet krok 

i dech. Jestli chceme být úspěšnou realitní 
kanceláří, musíme tento vývoj sledovat, analy-
zovat a hlavně předvídat. Proto si již několik let 
tvoříme vlastní projekty. Ve spolupráci s deve-
lopery trh v podstatě tvoříme. Spoléhat jen 
na tzv., „second hand’’ už je dávno minulostí. 
I díky těmto znalostem a výsledkům jsme již 
několik let na Jižní Moravě jednou s nejúspěš-
nějších realitních kanceláří vůbec. 

A teď mám pro Vás skvělý tip. Nedaří se 
Vám sehnat v Hustopečích dům či pozemek 
a líbí se Vám v Mikulově? Máme v tam na 
prodej novostavby domů o dispozici 4+kk na 
klíč do částky 5,5 mil. Kč. Chcete vědet víc? 
Stavte se nebo volejte.

Závěrem Vám chci moc poděkovat za další 
rok s Vámi. Jsme rádi, že se za námi někdy, když 
jdete kolem kina, zastavíte, radíte se a společ-
ně tak nějak úspěšně tvoříme náš realitní 
trh v Hustopečích a okolí. Přeji Vám krásné 
a pohodové Vánoce v kruhu rodiny a přátel. 
Vkročte do nového roku tou správnou nohou, 
s dobrou náladou a hlavně ve zdraví. Budu se 
těšit na další spolupráci. 

Erik Lipnický
ředitel pobočky Hustopeče

Schmidt-reality s.r.o.
tel: 774 241 009

email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz
web: www.schmidt-reality.cz

Realitní trh 2019-konec zlatých časů?
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Vzpomínky

Není smrtí, zůstává věčně živý, 
kdo spravedlivý byl a dobrotivý. 

Dne 4. prosince 2019 by se František Mrkvica 
z Hustopečí dožil 100 let. 

S láskou vzpomínají dcery s rodinami. 

Blahopřání k Tvým narozeninám, Lucinko, bychom Ti 
rádi dali. Ale osud chtěl, abychom jen vzpomínali.

Dne 28. prosince by se dožila 35 let naše drahá 
dcerka Lucie  Vintrlíková z Hustopečí.

V našich srdcích žiješ stále. S láskou a bolestí 
vzpomínají zarmoucení rodiče a bratr Miloš s rodinou.

Odešel náhle, nikdo to nečekal.
Osud sám chtěl, proč jen to uspěchal?

Dne 17. prosince by se dožil 90 let 
pan Vlastimil Janečka.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, syn Pavel 
s rodinou a dcery Bohumila a Vlastimila s rodinami.

Čas a vzpomínka,
čas plyne, vzpomínka zůstává.

Dne 9. prosince 2015 odešla tam, odkud není 
návratu, Vladimíra Herzánová.

Vzpomíná manžel a synové s rodinami. 
Vzpomeňte s námi, děkujeme.

Dne 20.prosince 2019 vzpomeneme smutné 
4. výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička,
 paní Aloisie Háderová.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi. Syn 
Zbyněk, dcery Bronislava a Radomila s rodinami.

Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli, 
za ruce, které tolik pomáhaly. 
Děkujeme za to, že jste byli, 
za každý den, který jste s námi žili. 

Dne 25. listopadu by se dožila 98 let a 26. prosince
tomu bude 33 let, kdy od nás odešla 
paní Marie Havlová z Hustopečí.
 
  A 10. listopadu tomu bylo 35 let, kdy od nás odešel 
pan Jan Havel z Hustopečí. 

Vzpomínají vnoučata a snacha. 

Kdosi by řekl: „Je to tak dávno ...už je to pryč.”
Ale stalo se  jako včera, moje srdce pláče 
a smutek neodchází víc. 
Teď odpočívají už v klidu a netíží je vůbec nic. 

Dne 4. prosince vzpomeneme 
12. výročí úmrtí paní Jiřiny Kozlové 

a 3. února 2020 2. výročí 
úmrtí pana Zdeňka Kozla. 

Za všechny, kdo vzpomínají, dcera Petra, syn Zdeněk 
a syn Jiří s rodinou. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci říjnu 2019
01.10.1938 Marie Urbancová
02.10.1932 Jaroslav Charvát
05.10.1934 Eliška Ješinová
06.10.1935 Helena Mankovická
06.10.1935 Marie Šebestová
07.10.1933 Zuzana Knápková
07.10.1936 Bohumila Mikulicová

09.10.1932 Anna Štůlová
11.10.1936 Božena Novotná
13.10.1929 Jiřina Skácelová 
17.10.1936 Anna Bagarová
17.10.1939 Drahomíra Proschková
17.10.1939 Zdenko Veselý
20.10.1933 Milena Markovičová

21.10.1937 Vojtěch Maděryč
21.10.1939 Walter Proschek
24.10.1938 Zdenka Chrastilová
26.10.1935 Božena Šauerová
29.10.1936 Věra Charvátová
31.10.1933 Jan Svoboda

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností

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



úterý 17. 3.  2020 v 19:30
ZUB ZA ZUB (Agentura Familie)
Slavný detektivní příběh s komediální příchutí, který vás 
nenechá vydechnout. 
Hrají: D. Batulková / E. Leinweberová, V. Křížová / V. Jeníková,
O. Vízner / Č. Gebouský, V. Rašilov / J. Koudela, K. Zima / J. Škvrna, 
V. Werner Kraus, R. Víznerová, P. Bašta a další.

Cena 1.200 Kč. Abonentka je přenosná. 
Prodej: Turistické informační centrum

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

Abonentky
jaro 2020

pondělí 6. 4. 2020 v 19:30
LASKONKY (Divadlo na Maninách)
Divadelní představení na motivy knihy Barbory Nesvadbové. 
Příběh každodenních radostí a starostí, které můžou potkat 
každého z nás. 
Hrají: Jitka Asterová, Ivana Jirešová a Daniela Choděrová.

pátek 22. 5. 2020 v 19:30
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE (Agentura ADF) 
Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny. Divadelní hra o 
blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění.
Hrají: Iva Pazderková a Martina Randová



VSTUP ZDARMA

AGROTEC 2020

6. a  8. února 2020

High jump
grand prix
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