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Vážení spoluobčané,

skončil rok 2019, rok mnoha významných výročí, kulturních 

akcí, rok nebývalého stavebního ruchu vyvolaného investicemi 

města i jiných investorů. Připomenu oslavy stého výročí 

od založení gymnázia nebo třicáté výročí od sametové 

revoluce. Nelze nevzpomenout, jak rychle jsme si zvykli 

na znovuotevřené kino, kam chodí milovníci fi lmových 

představení, ale stalo se hlavně důstojným místem pro 

pořádání divadelních představení, koncertů nebo výstav, 

hojně je využíván přednáškový sál i kavárna a celý vestibul. 

Ráda vyzdvihnu plné nasazení v novém Centru volného času 

Pavučina, kam dnes a denně proudí desítky dětí i dospělých 

a věnují se svým zálibám a koníčkům. Nové prostory začali 

využívat žáci a učitelé ZŠ Komenského, která se stala po 

rekonstrukci bezbariérovou budovou.

Bohatý byl opět kalendář kulturních, sportovních 

a vinařských akcí. Některé z nich jsou tradičně navštěvovány 

hosty z  celé republiky i ze zahraničí, některé si zachovávají 

lokální charakter, jako např. Hustopečský slunovrat, Ovčí bál, 

Vánoční punčování nebo Májový košt vín.

Ve městě jsme pokračovali v  plánovaných investičních akcích. Nejvýznamnější se týkaly dopravy a zeleně. 

Dokončili jsme první etapu cyklostezky a bezbariérového chodníku od ulice Žižkova přes Tábory po křižovatku s ulicí 

Dvořákovou, na začátku prosince byla zprovozněna nová komunikace na ulici Tábory a propojka ulic Mírová a Gen. 

Peřiny. Dobrou zprávu mám pro ty, kteří navštěvují urnový háj. V lednu bude plně funkční parkoviště a chodníček 

zezadu u urnového háje. Dostanete se k němu po nové vozovce kolem vinařství Starý vrch. 

Co nového čeká Hustopeče v  roce 2020?  V  měsíci listopadu jsme byli informování, že jsme uspěli ve druhém 

kole přidělování dotací ve dvou projektech. Nástavbě mateřské školy Na Sídlišti (dvě nové třídy) a u ZŠ Nádražní 

úpravu školy na bezbariérovou plus vybavení včetně internetu. Znamená to, že v  tomto roce začnou obě tyto 

stavby. Nástavbou by se měl vyřešit nedostatek míst pro děti předškolního věku, nicméně je třeba si uvědomit, že 

rok budou děti chodit do náhradních prostor a nebudou všichni pohromadě v jedné budově. Věřím, že toto omezení 

bude stát za to. Co dál. Budeme pokračovat v budování druhé etapy cyklostezky a chodníku směrem k vlakovému 

nádraží, a pokud vyjdou dotace do zeleně, budeme se těšit na zelenější sídliště Gen. Peřiny a zelenou výsadbu směrem 

na Starovice a Šakvice. Ve městě budou probíhat ale i další velké stavby cizích investorů. Celý rok bude probíhat 

modernizace a elektrizace železniční tratě (SŽDC), pravděpodobně v letních měsících bude zahájena stavba domova 

pro seniory se zvláštním režimem, která by měla být hotova do 18 měsíců (JMK) a pokud bude vše probíhat, jak má, 

konečně by se měla zahájit rekonstrukce a dostavba dálniční protihlukové stěny (ŘSD). Jak vidno, budeme se muset 

obrnit trpělivostí, protože stavby s sebou nesou také požadavky na zábory prostranství, částečné uzavírky… Přesto 

tvrdím – buďme rádi, že se na nás konečně dostalo, že po letech diskusí a jednání budeme mít v Hustopečích chybějící 

„článek“ v sociálních službách i moderní a funkční protihlukovou stěnu, jejíž projektování u nás bylo opravdu náročné 

vzhledem k množství sklepů, které vedou až pod dálnici.

 V tomto roce si připomeneme dvě významná výročí, a to 170. výročí narození T. G. Masaryka a 75 let od ukončení 

Druhé světové války, na podzim půjdeme volit, tentokrát do krajských zastupitelstev. 

Vážení spoluobčané,

žijeme v době, ve které mnozí upřednostňují svět věcí a blahobytu. Máme se nejlépe, jak se kdy v historii lidé měli, 

a přesto se podle výzkumů spokojenost zhoršuje. Znamená to, že množství věcí nepřináší lidem větší pocit štěstí. 

Nejkrásnější na světě totiž nejsou věci a blahobyt, ale chvíle, okamžiky, drobné a nenápadné maličkosti, úsměvy 

dětí, láska k partnerovi, milující rodina, přátelé a kamarádi, naše záliby… Mnohé z toho si neuvědomujeme, ačkoli to 

každodenně zažíváme. Važme si těchto zdánlivých maličkostí, prožívejme drobné radosti.

S panem místostarostou vám přejeme v roce 2020 pevné zdraví, kupu lásky, v srdci naději a v duši klid.

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 zasedli k jednacímu stolu v  úterý 

3. prosince na své 29. schůzi

Smlouvy s obcemi mikroregionu 

o spolufi nancování sociálních služeb

Radní schválili uzavření smluv mezi Husto-

pečemi a šestadvacítkou obcí mikroregionu, 

které se týkají příspěvků na spolufi nancová-

ní sítě sociálních služeb. Původně neziskové 

organizace provozující sociální služby žádaly 

o podporu konkrétní obce, jejichž obyvatel se 

daná služba týkala. V souladu s novou koncep-

cí Jihomoravského kraje pošlou představitelé 

obcí peníze na účet města Hustopeče. Ty je 

následně rozdělí poskytovatelům sociálních 

služeb, kteří podporují obyvatele hustopeč-

ského mikroregionu. Jejich evidence bude 

v  kompetenci Sociálního odboru MěÚ Husto-

peče. 

Kvůli dotaci se přepracuje projekt 

modernizace ZŠ Nádražní

Členové rady města vybrali dodavatele, 

který přepracuje projektovou dokumentaci na 

modernizaci Základní školy Nádražní.  Reali-

zace projektu zajistí bezbariérovost budovy 

díky výtahu, moderní vybavení odborných 

učeben a další učební pomůcky zkvalitňující 

výuku. Penězi stavbu a nákup potřeb podpoří 

Evropská unie prostřednictvím Integrovaného 

operačního programu. O tuto dotaci žádalo 

vedení města již v  roce 2016, tehdy byla kvůli 

vysokému počtu zájemců zamítnuta. V  letoš-

ním roce ale došlo k  navýšení alokace fi nanč-

ních prostředků a poskytovatel dotace dal 

projektu modernizace ZŠ Nádražní zelenou. 

Přepracování dokumentace souvisí se stavbou 

výdejny obědů, kterou projektanti, po zamít-

nutí žádosti o modernizaci školy v prvním kole, 

naplánovali na původní místo výtahu. Nyní 

je tedy potřeba projekt aktualizovat podle 

současné situace. 

Rozpočty příspěvkových organizací města

Vedení města schválilo rozpočty a střed-

nědobé výhledy příspěvkových organizací pro 

rok 2020. Návrhy předkládali ředitelé jednot-

livých subjektů, kteří zohlednili běžný provoz 

v organizacích i nezbytné opravy a investice do 

budov, které mají ve správě.

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 4. 12. 2019.

V úterý 17. prosince se sešli radní města na 

své jedenatřicáté schůzi. 

Čekárna na vlakovém nádraží

Radní se sešli se zástupci společnosti Sprá-

va železniční a dopravní cesty a jejich společ-

ným tématem bylo budoucí využití výpravní 

budovy na vlakovém nádraží. Tu SŽDC vlastní 

a zrekonstruuje ji společně s  vybudováním 

nové železnice, která by měla být podle plánu 

hotová do konce roku 2020. „Se změnami 

v  dopravě se postupně mění také způsob 

prodeje jízdenek a v Hustopečích na vlakovém 

nádraží již nebude otevřená pokladna. Pro 

budovu hledají zástupci ze SŽDC nové využití 

a v první řadě se obrátili na vedení města, které 

preferuje variantu čekárny, veřejných toalet, 

případně rychlého občerstvení,“ vysvětlila 

starostka Hana Potměšilová.

Posunutí termínu dokončení parkoviště

Parkoviště v ulici Sv. Čecha 1 a 3 bude hoto-

vé až na jaře roku 2020. Práce zdržela stížnost 

kvůli kácení dvou lip, kterou řešili zaměstnanci 

Odboru životního prostředí MěÚ Hustopeče 

a stavebníci museli počkat na nabytím právní 

moci rozhodnutí. Nyní fi rma stavbu zazimuje 

a její zaměstnanci se vrátí v  prvním čtvrtletí 

následujícího roku.

Pravidla Seniortaxi se nezmění 

Senior taxi bude jezdit v souladu se stávají-

cími pravidly, dle kterých můžou starší obyva-

telé využít službu maximálně osmkrát do 

měsíce a zajistit si tak návštěvu lékařů, úřadu 

nebo nákup základních potravin.  „Někteří 

občané žádali o navýšení počtu měsíčních jízd 

za zvýhodněnou cenu 20 korun, nicméně tuto 

variantu radní neschválili, a to nejen z ekono-

mických důvodů. Stávající pracovní úvazky 

řidičů by již nepokryly poptávku, a ani to není 

účelem služby, která má usnadnit potřebným 

občanům vyřízení nejdůležitějších (zejména 

zdravotních) záležitostí. V  Hustopečích navíc 

existují taxi služby, které nabízí jízdy po městě, 

a mohou tak požadovanou službu zajistit,“ 

vysvětlila Potměšilová.

Nová etapa bezbariérových tras

Bezbariérové chodníky povedou nově 

podél ulice Bratislavská ve směru na Břec-

lav.  „V současné době již dodavatelská fi rma 

pracuje na projektové dokumentaci, která řeší 

bezbariérovou trasu od křižovatky ulic Nádraž-

ní a Bratislavská a končí u fi rmy Stamat pana 

Šišmy. Při konzultacích s  projektanty vyvstala 

myšlenka vyprojektovat další stavební úsek. 

Chodník by pokračoval na opačné straně kraj-

ské silnice až ke společnosti Moss logistics,“ 

upřesnil místostarosta Bořivoj Švásta. Radní 

tuto variantu schválili.

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 18. 12. 2019.
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Čekárna na vlakovém nádraží projde rekonstrukcí. 

Na jednání se SŽDC se probíraly možnosti jejího 

využití v budoucnu.

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelé na posledním letošním zasedání 

schválili rozpočet i další potřebná usnesení

Zastupitelé se ve čtvrtek 19. prosince sešli 

na svém devátém zasedání v plném počtu.

SDĚLENÍ STAROSTKY

Hana Potměšilová v  úvodu připomněla, 

že na účtu města přibylo necelých 8 milionů 

za pozemek od společnosti Westfalia. „Město 

zaplatilo prvních 4,5 milionů korun za dům 

po paní Nohelové, zbývající 4 miliony dopla-

tíme do srpna příštího roku,“ informovala dále 

Potměšilová.

Starostka připomněla i zprovoznění 

zrekonstruované komunikace na ulici Tábory 

včetně nových parkovacích míst a propojky ulic 

Mírová a Generála Peřiny. 

„Město uspělo v dotačních výzvách s projek-

tem nástavby MŠ Na Sídlišti a byla nám přizná-

na i dotace na modernizaci ZŠ Nádražní, 

v rámci bezbariérových opatření tu bude vybu-

dován výtah, škola bude dovybavena novými 

pomůckami a zlepší se internetové připojení,“ 

sdělila dále starostka. Realizace obou projektů 

bude zahájena v letních měsících roku 2020.

Ve čtvrtek 12. prosince zastupitelé Jihomo-
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V měsíci září a říjnu roku 2019 byla opra-

vena Boží muka pocházející snad z 19. století, 

umístěná východně od města při křižovatce 

polních cest v  lokalitě Nové sady. Obnovily se 

omítky a jejich nátěr, opravila stanová stříška 

z pálených tašek i kovový kříž v jejím vrcholu. 

Na terénu byl po obvodu stavby položen cihel-

ný okapový chodník. Práce byly prováděny 

s respektem k původnímu architektonickému 

řešení a  řemeslnému zpracování této drobné 

sakrální stavby doplňující zemědělsky užíva-

nou krajinu v  okolí města. Boží muka jsou 

nemovitou kulturní památkou. Jejich obnovu 

podpořilo Ministerstvo kultury ČR z programu 

Podpora obnovy kulturních památek prostřed-

nictvím obce s rozšířenou působností fi nanč-

ním příspěvkem ve výši 58 000 Kč.

Stanislav Strbík,

referent památkové péče, Odbor územního 

plánování

Boží muka nad dálnicí byla opravena
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Boží muka v první polovině 20. století Stav před opravou Současný stav Božích muk

ravského kraje jednomyslně schválili podpo-

ru projektu výstavby domova důchodců se 

zvláštním režimem v  Hustopečích. Čtyřpod-

lažní budova pro padesát uživatelů vyroste 

na pozemku vedle polikliniky a bude stát asi 

200 milionů korun. Uživatelé budou ubytová-

ni na jedno a dvoulůžkových pokojích s vlast-

ním hygienickým zařízením. Součástí domova 

bude i stravovací provoz a prádelna. Projekt by 

měl být realizován v letech 2020 až 2022.

HLAVNÍ BODY JEDNÁNÍ

Zásahy do nových komunikací

Zastupitelé jednomyslně schválili, že se 

i nadále po dobu 8 let nebude moci zasahovat 

do těles nových komunikací. Schválení případ-

né výjimky bude stále v  kompetenci zastupi-

telstva.

Memorandum s Milevskem

Členové zastupitelstva dali zelenou spolu-

práci s  městem Milevsko, když odsouhlasili 

Memorandum o spolupráci. „Dokument je 

formulován v  mnohem obecnější rovině, než 

smlouva s  partnerskými Benátkami nad Jize-

rou a slovenskou Modrou,“ uvedla Potměšilo-

vá.

Zvýšení dotace na osvětlení a závlahu 

stadionu

Dlouho se diskutovalo o schválení žádos-

ti fotbalového klubu o navýšení dotace od 

města., „V  projektu nových závlah a osvětle-

ní došlo k  přesunu fi nancí a celá investice se 

navýšila o 118 tisíc korun,“ uvedl místostarosta 

Bořivoj Švásta.  „Práce jsme chtěli realizovat 

vlastními silami, ze strany města bylo ale po 

nás požadováno provedení prací kvalifi ko-

vanou fi rmou, proto se náklady navýšily,“ 

zdůvodnil žádost předseda FC Hustopeče Jaro-

slav Šebesta.  Zastupitelstvo těsnou většinou 

žádost schválilo.  

Rozpočtová opatření města

Zastupitelé vzali na vědomí 7. a 8. rozpočto-

vé opatření schválená radou města. 

Schválili také 9. rozpočtové opatření, které 

obsahuje v příjmové části snížení odvodu odpi-

sů ZŠ Komenského. Rozpočtové opatření bylo 

doplněno navýšením prostředků na poskyto-

vané dotace a dary z rozpočtu města. Navýše-

ní o 120 tis.Kč je kryto prostředky z rezervy na 

investice.  Prostředky budou využity k navýšení 

již poskytnuté dotace fotbalovému klubu. 

Rozpočet na rok 2020

Po projednání fi nančním výborem zastu-

pitelé přijali rozpočet na rok 2020. Příjmy se 

předpokládají ve výši 191 milionů, výdaje ve 

výši 192 milionů a fi nancování ve výši zhruba 

1 milionu. Rozpočet 2020 obsahuje mj. před-

pokládané spoluúčasti na dotace, týkající se 

Mateřské školy Na Sídlišti a Základní školy 

Nádražní.

Obecně závazné vyhlášky

Kvůli nové legislativě byla podle vzoru mini-

sterstva schválena obecně závazná vyhláška, 

která ruší poplatek za lázeňský a rekreační 

pobyt a poplatek z ubytovací kapacity a zavádí 

jediný poplatek z pobytu. Částka pro Husto-

peče zůstává ve výši schválené v červenci roku 

2019, tj. 16 korun za osobu a den. Byla schvále-

na i nová vyhláška o místním poplatku ze psů.

Odměny pro neuvolněné zastupitele

Zastupitelé schválili odměny pro neuvolně-

né zastupitele ve výši zhruba poloviny částky, 

kterou pro fi nancování samospráv doporučuje 

stát. Od 1. 1. 2020 budou dostávat 1086 Kč za 

měsíc, členům rady města připadne měsíčně 

4345 korun, předsedové komisí nebo výbo-

rů dostanou 2172 Kč za měsíc. Zastupitelstvo 

schválilo i paušální částku ve výši 215 Kč za 

hodinu pro neuvolněné zastupitele. Stanovilo 

i nezbytně nutnou dobu k výkonu funkce člena 

rady města na 8 hodin v  den jednání rady 

města. Byly schváleny i výše odměn předse-

dům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva.

Změna zřizovací listiny organizační složky 

Správa a údržba budov

Nově získaný dům po paní Nohelové 

připadne pod Správu a údržbu budov. Naopak 

podatelny městského úřadu už pod tuto slož-

ku spadat nebudou.

Zvýšení cen vodného a stočného

Členové zastupitelstva vzali na vědomí 

zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2020.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 20. 12. 2019.
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Klienti v dílně vyrábí například přáníčka, svíčky nebo 

mýdla.
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Městský úřad Hustopeče se loni zapojil do 

soutěže ve sběru baterií, jejíž hlavní cenou 

byl fi nanční příspěvek na konkrétní charita-

tivní projekt. Slavnostní vyhlášení výsledků se 

konalo 28. listopadu v Brně za účasti zástupců 

organizátorů soutěže, Jihomoravského kraje 

a neziskové organizace Ecobat i dalších zúčast-

něných. Hustopeče v soutěži zvítězily před 

Velkou nad Veličkou a Břeclaví. „Vyhráli jsme 

se solidním náskokem, v přepočtu na jedno-

ho zaměstnance úřadu jsme nasbírali téměř 

28 kilogramů, celkově asi 2600 kilogramů. To je 

jen pro představu asi 100 zelených krabic, které 

návštěvníci úřadu znají. Od května do října 

byly umístěny u vchodu,“ uvedl Ondřej Něme-

ček z Odboru životního prostředí MěÚ Husto-

peče. Do sběrných krabic putovaly také baterie, 

které zaměstnanci jednotlivých odborů před-

tím použili k nápaditým kreativním výtvorům. 

Díky nim úřad zvítězil i v další, speciální kate-

gorii, soutěži o nejkreativnější kampaň, propa-

gaci sběru baterií mezi zaměstnanci úřadu.

Motivací ke sběru byla zejména první 

cena soutěže, příspěvek ve výši 50 tisíc 

korun na dobročinný projekt, který každý 

z 19 zapojených úřadů nominoval. V Hustope-

čích se sbíralo pro malého Garika Válka, chlap-

ce z Velkých Pavlovic, který od narození trpí 

dětskou mozkovou obrnou. „Celých získaných 

50 tisíc použijeme na léčebný pobyt v sanato-

riích Klimkovice, kde Garik absolvuje speciální 

neurorehabilitační program. Kdykoliv ho Garik 

absolvoval, zlepšila se mu celková hybnost 

těla a mělo to dobrý vliv na jeho zdraví,“ infor-

movala Garikova maminka Petra Válková.

Garikovi přejeme hodně zdraví a všem, kteří se 

do Baterkomanie jakkoli zapojili, patří velké 

díky!                                                                                  -kam-

Jedna dvě, Garik jde do lázní!

Ocenění za první místo převzala Garikova maminka Petra Válková spolu s Ondřejem Němečkem z Městského 

úřadu Hustopeče z rukou radního Krajského úřadu Jihomoravského kraje Víta Rajtšlégra a Petra Kratochvíla 

z neziskové organizace ECOBAT.

V prostorách nové Pavučiny je už od začátku 

školního roku živo i v  dopoledních hodinách. 

Středisko Betlém Diakonie Českobratrské 

církve evangelické tu otevřelo pobočku svého 

sociálně terapeutického centra Radost pro lidi 

s mentálním postižením.  

„Dílnu jsme mohli otevřít díky spoluprá-

ci s  městem Hustopeče, které nám nabídlo 

tento prostor,“ osvětlila pozadí vzniku Radosti 

členka správní rady Betléma Zlata Čajano-

vá. „V  současné době se tady schází zhruba 

14 klientů, fungujeme každý pracovní den od 

osmi do čtyř,“ pokračovala Čajanová.

Nové centrum není denním stacionářem, 

ale dílnou, kde se klienti v bezpečném prostře-

dí mají naučit základním pracovním návykům. 

„Vyrábíme rozličné výrobky, svíčky, mýdla nebo 

vánoční přáníčka, a ty potom prodáváme na 

různých akcích. Stánek jsme měli i na  Punčo-

vání tady v Hustopečích,“ prozradila Čajanová.

Služby sociálně terapeutických dílen jsou ze 

zákona poskytovány bez úhrady, jejich provoz 

je hrazen  z  dotací Jihomoravského kraje. 

Každý den se klientům věnují tři pracovníci 

centra a snaží se je vést k soběstačnosti. „Chce-

me, aby si klienti dokázali základní věci zařídit, 

třeba aby si uměli vyřídit občanku, aby věděli, 

jaké dávky se vyřizují na Úřadu práce nebo jak 

hospodařit s vlastním příjmem, protože jim to 

často zajišťují rodiče. Podporujeme je v rozvo-

ji sebeobsluhy, aby se co nejvíce zařadili do 

běžného života,“ vysvětlila Čajanová.

 „K  činnostem využíváme na Pavučině 

denní místnost, kde se ráno scházíme, obědvá-

me tady  a v dopoledních programech býváme 

většinou v  dalších pronajatých místnostech, 

jako je keramická dílna, výtvarná dílna, případ-

ně taneční sál nebo hudebna,“ informovala  

vedoucí hustopečské pobočky Radosti Ivana 

Kronovetová.  Odpoledne, kdy  v  prostorách 

Pavučiny fungují různé zájmové útvary, se 

klienti terapeutické dílny vrací do své denní 

místnosti. A protože její kapacita je naplněna, 

centrum v současné době nové klienty nepřijí-

má.

-kam-

Radost z Betléma máme v Hustopečích už od září

Městský úřad Hustopeče zvítězil také v soutěži 

o nejkreativnější kampaň na podporu sběru baterií. 

Porotu zaujaly výtvory jednotlivých odborů úřadu.
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Evropská unie chce do roku 2035 recyklovat 

až 65 procent komunálního odpadu. I proto 

česká vláda schválila v pondělí 9. prosince čtyři 

odpadové zákony, které regulují mimo jiné 

nakládání s odpady, obaly a vybranými výrob-

ky s ukončenou životností. Legislativa by měla 

platit od počátku roku 2021.

Jedním z hlavních opatření nové legisla-

tivy je postupný růst poplatku za ukládání 

směsného komunálního odpadu na skládky 

ze současných 500 korun až na 1 850 korun za 

tunu v roce 2030. Zastupitelstvo města Husto-

peče na svém listopadovém zasedání schválilo 

zvýšení poplatku za svoz tuhého komunálního 

odpadu. Od nového roku se nově platí 600 Kč 

za osobu a rok. Díky nové legislativě budou mít 

české obce více možností motivovat občany ke 

třídění. Pokud budou schopny vytřídit postup-

ně od 35 procent (rok 2019) do 75 procent (rok 

2027) komunálního odpadu, budou za zbytek 

odpadu, který budou ukládat na skládku, 

platit nižší částky. 

Jaké jsou možnosti třídění a omezování 

vzniku odpadu? Zastupitelky města Husto-

peče, Blanka Marková a Blanka Nešporová 

spolu s  ředitelkou Ekoncentra Trkmanka 

Zitou Dvořákovou a předsedkyní předsta-

venstva společnosti Hantály, a.s., Marií Vlko-

vou, vyrazily na začátku prosince loňského 

roku za inspirací do Německa. Navštívily tzv. 

Kaufhausy v  německých městech Kempten 

a Lindau. Lokální fi rmy zde zdarma do tzv. ZAK 

krabic vybírají od občanů nepotřebné věci, 

které následně opraví a prodávají v  second 

hand obchodech, které vypadají jako běžné 

obchodní domy. V  těchto domech pracují 

různě zdravotně a sociálně znevýhodnění 

lidé. Z nakupování použitého zboží chtějí 

v Německu udělat elegantní nákupní záži-

tek. Díky tomuto přístupu se provozovatelům 

Kaufhausů a především obcím daří znovu 

využít až polovinu nepotřebných věcí, a tedy 

snížit množství lokálního odpadu. Kaufhausy 

v  Lindau a Kempten jsou vzorovými příklady 

tzv. re-use parků v  rámci projektu SURFACE, 

který je podpořen z  programu Evropské unie 

Interreg CENTRAL EUROPE.

Blanka Marková,
zastupitelka města Hustopeče

Na ošetřovatelském oddělení Nemocnice 

Hustopeče pečují o necelou stovku pacientů. 

Více než polovina z nich se letos ani o vánoč-

ních svátcích nedostala domů, a místní perso-

nál proto vybízí k dobrovolnickým návštěvám 

a programům, které by pacienty potěšily nejen 

o Vánocích.

 „Obávám se, že každým rokem stoupá 

počet pacientů, kteří jsou z různých důvo-

dů nuceni zůstat v  nemocnici i přes Vánoce. 

Zatímco před více než dvaceti lety, kdy jsme 

s ošetřovatelskou péčí v Hustopečích začína-

li, byl ten počet okolo pětadvaceti pacientů, 

v roce 2018 už jich bylo přes padesát a loni jich 

bylo kolem šedesáti," uvedla vedoucí lékařka 

Jitka Suská.

V průběhu celého roku se personál s hrst-

kou dobrovolníků ze sdružení Vážka snaží 

udělat maximum pro to, aby se tu nikdo necítil 

sám. Alespoň v době adventu se k nim přidá-

vají jednotlivci i skupiny, které chtějí o Váno-

cích udělat nějaký dobrý skutek.  „Měli jsme tu 

děti ze ZŠ Nádražní i další. Jsme za ty návštěvy 

moc vděční, ale opravdu bychom uvítali, kdyby 

se zapojilo více dobrovolníků i mimo svátky 

v průběhu celého roku. Můžou přijít kdykoliv, 

něco pacientům přečíst, popovídat si s nimi, 

něco s nimi třeba i vyrábět. Pracujeme na tom, 

abychom veřejnost více zaktivizovali," prozra-

dila své plány Suská.

V sobotu 14. prosince se tak na oddělení při 

tradiční předvánoční akci sešli přátelé nemoc-

nice i dobrovolníci, kteří chtěli pacientům 

zpříjemnit den.  „Je to naše každoroční událost, 

kdy chceme odvést myšlenky pacientů na to, 

že se blíží Vánoce, a oni jsou tady. Přijeli k nám 

Kamarádi, kapela z Brna, která sem jezdí něko-

likrát do roka, budeme zdobit perníčky a přije-

dou i pionýři se zvířátky," představila program 

Suská.

Mezi pacienty se tak procházely sibiřské 

kočky a jeden opravdu velký pejsek. „Jmenu-

je se Adar, je to bílý švýcarský ovčák, koncem 

prosince mu budou tři roky a teprve začátkem 

listopadu úspěšně složil zkoušky canisterapie. 

Přestože svou velikostí budí respekt, velice 

brzy všichni poznají, že je to mazel a miluje 

pohlazení od kohokoliv," představila hlavního 

hrdinu dne canisterapeutka Kristýna Lehutová 

z Břeclavi. 

Pokud přemýšlíte nad tím, jaké předse-

vzetí si dát do nového roku, občasná návště-

va v hustopečské nemocnici je určitě dobrou 

volbou. „Není nic jednoduššího, než nás 

kontaktovat buď přes paní Halku Korábovou, 

která vede dobrovolnické sdružení Vážka, a to 

na mailu korabova.halka@nemhu.cz, nebo se 

zájemci mohou ozvat přímo mně a stopro-

centně se domluvíme," doufá v zapojení širší 

veřejnosti vedoucí lékařka. 

-nov-

Článek byl zveřejněn na webu města 14. 12. 2019.

Novoroční předsevzetí? Zkuste dobrovolnictví v nemocnici!

Německé Kaufhausy snižují množství odpadu až o polovinu

Pacienty v nemocnici potěšil i bílý švýcarský ovčák.
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Do tzv. ZAK krabic dávají občané věci, které už 

nepotřebují, ale jiným mohou ještě posloužit

Opravené věci se prodávají v Kaufhausech, second 

hand obchodech, které vypadají jako běžné obchodní 

domy.
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Zájemci o dobrá vína se mohou těšit na 

další ročník oblíbených vinařských čtvrt-

ků. V  roce 2020 zahájíme cyklus setkávání 

16. ledna přehlídkou dvou členů spolku Vina-

ři Hustopečska. Představí se popické vinařství 

Sonberk a Rodinné vinařství U Samsonů 

z Velkých Němčic. Poslední lednový čtvrtek 

(30.1.) můžete přijít ochutnat vína Vinařství 

Jan Plaček z Moravských Bránic. 

Akce začíná v 18 hodin ve sklepě ČZS Husto-

peče v ulici Na Hradbách. Rádi se s vámi setká-

me a vína společně ochutnáme!

Výbor ČZS Hustopeče

Vinařské čtvrtky odstartují v lednu

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Poslední výlet v roce 2019 uspořádal náš 

spolek 7. prosince do vánoční Olomouce. 

S průvodkyní jsme se sešli u Sloupu Nejsvětěj-

ší Trojice. Povídala nám o historii této památ-

ky, zapsané na seznamu Unesco. Dozvěděli 

jsme se, že uvnitř sloupu se sloužily mše svaté 

a díky ozvučení horním okénkem se zvuk šířil 

ven, takže věřící mohli poslouchat venku. Na 

náměstí jsme se zastavili u vily Primavesi 

z počátku 20. století, která má průčelí zdobené 

vitrážemi a mozaikou. V Hauenschildově palá-

ci vznikla Mozartova 6. symfonie F-dur, malý 

Wolfgang Amadeus se sem i s  rodiči uchýlil, 

když ve Vídni řádila epidemie neštovic. Ve 

foyer Moravského divadla je busta rakouského 

dirigenta a skladatele Gustava Mahlera, který 

bydlel nedaleko. 

Po dopoledním výkladu o historii města 

jsme se s paní průvodkyní rozloučili a odpole-

dne měl každý program individuální. Někteří 

navštívili Vlastivědné muzeum, kde byl mimo 

jiné vystaven originál Věstonické venuše. Pak 

již následovala procházka po vánočně nazdo-

beném náměstí, kde se konaly trhy. Provázela 

nás všudypřítomná vůně punče a svařeného 

vína. Natěšení a trochu promrzlí jsme se vrace-

li domů.

Na prahu nového roku 2020 přeji všem 

našim členům hodně, hodně zdraví v celém roce, 

pohodu, radost z každé maličkosti všedního dne. 

Zároveň děkuji všem členům výboru, důvěrní-

kům za práci v roce 2019.

Velké poděkování patří představitelům 

města Hustopeče, zastupitelům, sociálnímu 

odboru v čele s panem PhDr. Tomášem Lazem, 

Marketingu a kultuře  za spolupráci v roce 2019. 

Přeji všem hodně zdraví, úspěchů v náročné práci, 

spokojenost v osobním životě a nadále dobrou 

spolupráci s naší organizací. 

Bohumila Defeldová
předsedkyně místní organizace

 Svazu tělesně postižených

Vánoční Olomouc

Někteří účastníci zájezdu využili ojedinělou možnost 

prohlédnout si originál Věstonické venuše.Fo
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VÍNO A HUSTOPEČE

Z REDAKČNÍ POŠTY

Rádi bychom touto cestou poděkovali vedoucí 

penzionu, paní Mgr. Monice Trčkové a zaměst-

nancům Senior taxi Hustopeče, za milý, lidský 

a profesionální přístup k nám - starým lidem. 

S prací Senior taxi jsme moc spokojeni a děku-

jeme za to, že takovou službu v našem městě 

provozujete.

Marie a František Růžičkovi

Poděkování
S  radostí jsme se zhostili úlohy 

Ježíškova vnoučete a plníme přání 

paní Růženy Bednářové z domova pro 

seniory v  Budislavi, která je rodačkou 

z našeho kraje a ráda by sledovala dění 

v Hustopečích. 

Paní Bednářová, vítáme Vás mezi našimi 

čtenáři, přejeme Vám vše dobré do nového 

roku. Ať se Vám naše Listy líbí, každý měsíc 

je budeme posílat na vaši adresu, jak jste si 

přála.

Jana Hrádková 
za Odbor marketingu a kultury

 města Hustopeče

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Je to neuvěřitelné, ale taneční skupina 

Tančírna na stará kolena tančí již pět let. 

Začalo to úplně nevinně. O Vánocích 

2014 u nás zazvonila skupinka dam, které se 

účastnily táborů Na stará kolena, s  nápadem, 

že bychom mohli zatancovat na country bále 

pořádaném spolkem Všehoschopných. Čas na 

přípravu byl neuvěřitelně krátký, takže jsme 

museli čerpat z možností, které se nabízely. Na 

táborech byl každoročně jeden večer věnován 

nácviku country. V podstatě jsme měli k dispo-

zici čtyři tance. Bylo neuvěřitelné, že se dalo 

dohromady 8 párů, a kombinací fi gur těchto 

tanců bylo vystoupení na světě. 

Po bále se skupina nechtěla rozejít, a tak 

jsme se domluvili, že se budeme dál schá-

zet, pilovat naučené a připravovat nové tance. 

V  letních měsících jsme si dali pauzu a od 

října nácvik pokračoval. Problém s  nedostat-

kem pánů jsme byli nuceni vyřešit přidělením 

těchto rolí vybraným dámám a zaměřit se více 

na line tance. Další plesovou sezónu se řešilo 

jednotné oblečení a zavítali jsme už i na bály 

v okolí, v létě se konal první taneční tábor. 

Během těch pěti let mnozí z  kolektivu 

odešli, většinou ze zdravotních důvodů. Na 

jejich místo přišli další zájemci a postupně 

repertoár tanců docvičili. 

Dnes tančí v Tančírně 10 párů a prošli výcvi-

kem 50 tanců – párových, kruhových, v řadách, 

čtverylky a line tanců. Schází se jednou týdně 

na nácviku a v  létě jezdí na týdenní taneční 

soustředění. Loni jsme do nácviku zařadi-

li tance z  různých konců světa, což přineslo 

nové fi gury a nové krásné doprovodné melo-

die. Všichni berou tuto činnost velmi vážně 

a bezdůvodně na nácviku nechybí. Je radost 

sledovat je při každém tanci a obdiv patří 

vzhledem k  jejich věku i výkonům. Vždyť 

každý tanec obsahuje řadu fi gur, které je 

nutné pamatovat si v přesném sledu. Je to ten 

nejlepší trénink mozku.

Děkujeme našim děvčatům za jejich píli 

a odhodlání a přejeme pevné zdraví a stálou 

radost z tance. 

Dušan a Helena Průdkovi

Začali jsme před pěti lety

V létě 2019 jsme se podívali i na hrad Rábí.
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Konec občanského roku a začátek roku 

nového je už tradičně příležitostí k zastave-

ní, ohlédnutí a poděkování. V naší farnosti 

jsme v roce 2019 doprovázeli 10 dětí a jednu 

dospělou k přijetí svátosti křtu, 7 párů uzavře-

lo v našem kostele svátost manželství, 14 dětí 

přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Po 

pěti letech se v našem kostele konalo společ-

né udílení svátosti biřmování, ke kterému 

přistoupilo 36 biřmovanců.  Biřmování bylo 

spojeno s oslavami 25. výročí posvěcení farní-

ho kostela, které jsme si připomněli nejen 

slavnostní bohoslužbou za účasti brněnského 

biskupa, ale i koncertem, výtvarnou soutěží 

a výstavou fotografi í. 

Vedle velkých slavností, akcí a setkání, 

kterých nebylo málo, byl a je život farnosti  

tvořen  i událostmi všedními a každodenní-

mi – že se společně modlíme, scházíme na 

bohoslužbách, setkáváme u stolu (např. ve 

farní kavárně),  že  děti chodí do školy na výuku 

náboženství, že ochotní lidé zdobí a uklízí 

kostel, že se konají akce ve prospěch potřeb-

ných.

Když všechny tyto malé i velké události 

poskládáme dohromady, vytvoří nám boha-

tou mozaiku. Stojí za to se na konci roku 

zastavit a všechno to dobré si připomenout. 

Najdeme tak  mnoho důvodů k vděčnosti, 

radosti a důvěře.

Jedno z osvědčených cvičení je dělat takové 

zamyšlení na konci každého dne.  Umět se na 

chvíli zastavit a připomenout si všechny pěkné 

chvíle, výzvy, všechno, co se nám podařilo. 

Mohou to být dobré zprávy, chvíle porozumění 

s druhými, dokončení projektu v práci, spoko-

jenost s večerem stráveným s dětmi, chuť 

dobrého oběda nebo i záblesk slunce upro-

střed zamračeného dne.  Objevování skrytých 

denních radostí nás učí vděčnosti Bohu i lidem, 

učí nás vidět Boží stopy ve svém životě. 

Na konci každého dne si ale také můžeme 

vedle dobrých věcí, které se během dne staly, 

uvědomit i chvíle, kdy jsme nejednali dobře. 

Třeba jsme opomněli pomoci příteli, který 

potřeboval pár minut našeho času. Nebo jsme 

měli zatelefonovat nemocnému příbuzné-

mu, který potřeboval povzbuzení. Nebo jsme 

nebyli laskaví, bylo nám zatěžko něco udělat, 

byli jsme sobečtí, nevraživí nebo jsme snadno 

propadali znechucení.

Dívat se na sebe sama není snadné, člověk 

nemá chuť k sebepoznávání, protože ví, že 

by musel přiznat své chyby, svou hříšnost 

a neuspořádanost. Přiznání vlastních chyb 

a hříchů nás ale nemusí  vést k bezradnosti. 

Naopak je cestou k pokoře, k uvědomění si, jak 

potřebujeme Boží pomoc. A také pozváním 

k růstu. Hlas svědomí, který nám říká, že jsme 

udělali něco špatného, a pobízí nás, abychom 

to napravili, je hlasem, který nám může pomo-

ci stát se laskavějšími, a tím i šťastnějšími 

lidmi.

Požehnaný rok 2020 přeje všem 
Jan Nekuda, děkan. 

Každoroční (každodenní) zastavení

Tříkrálová sbírka                                                                              sobota 4. 1. 2020 Hustopeče
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Každý rok začátkem adventu se koná 

v našem evangelickém kostele koncert Základ-

ní umělecké školy v  Hustopečích. Většinou 

poloprázdný kostelík ten den praská ve švech. 

Příbuzní a známí, rodiče a babičky si přicházejí 

poslechnout svá nadaná dítka a zaposlouchat 

se do tónů nádherné hudby, která v  advent-

ním čase hladí uši i duši. Flétničky nejmenších 

žáčků, stejně jako umělecké výkony starších 

ročníků, nás postupně uvádí do sváteční atmo-

sféry adventu a Vánoc. Letos to byl už 16. ročník, 

tak dlouho trvá spolupráce místní základní 

umělecké školy a evangelického sboru v  této 

podobě. 

Je to jediný benefi ční koncert v  Husto-

pečích v  adventní době. Je zajímavé, že se  

koncerty, jejichž výtěžek pomáhá, pořádají 

zrovna v čase adventu. Možná to má spojitost 

s  biblickými texty, které se od prvních století 

našeho letopočtu čítávaly o adventních nedě-

lích v  kostelech při bohoslužbách. Hodně se 

v  nich mluví o období půstu, usebrání a rozjí-

mání, které by podle Bible nebylo k  ničemu, 

kdyby nemělo další efekt v  podobě pomoci 

potřebným. Pravý půst nespočívá v  tom, že 

si něco odřeknu, ale že z  toho, co mám, dám 

někomu, kdo nemá a sám si to nemůže zajistit. 

A tak i my výtěžek koncertu pravidelně posílá-

me středisku Diakonie v  Kloboukách (kromě 

jediné výjimky, kdy brněnská Diakonie stavě-

la chráněné bydlení v  Nosislavi). Letos se na 

dobrovolném vstupném vybralo rekordních 

7750,- Kč. Všem dárcům velice děkujeme.

 Středisko Diakonie Betlém staví v  Klobou-

kách pro své klienty novou budovu. Po same-

tové revoluci pomáhal Betlém budovat kde 

kdo, i dobrovolníci z  USA. Dovezli si tenkrát 

dokonce vlastní kladívka, protože nevěděli, 

jak to v  zemích bývalého východního bloku 

vypadá. Vznikající středisko Diakonie, které 

je určeno pro klienty s  kombinovaným posti-

žením, se stalo komunitním centrem s velmi 

dobrou sociální a zdravotnickou péčí, ale také 

společenstvím s hlubokou duchovní atmo-

sférou. Postupem času, jak klientů přibývalo, 

přestala budova staré vily stačit. V  současné 

době vyrůstá hned v bezprostředním soused-

ství staré budovy budova nová, přizpůsobená 

hygienickým a sociálním potřebám klientů 

a s komfortním zázemím pro personál. Nákla-

dy na novou budovu jsou vyčísleny na 57 mili-

onů korun, a je tedy jasné, že každá koruna je 

vítána. Od ředitele střediska Petra Hejla jsem 

měla všechny návštěvníky koncertu, kteří 

přispěli na dobrou věc, pozdravovat a vyjádřit 

jim opravdu vřelý dík. Kdyby chtěl někdo tuto 

dobrou práci podporovat i nadále, všechny 

potřebné informace najde na www.novybet-

lem.eu

Vše dobré a hojnost Božích darů do roku 2020
 všem přeje Kateřina Rybáriková,

kazatelka sboru.

Hudba, která pomáhá

Většinou poloprázdný kostelík praskal při adventním koncertu  ve švech.

Zima s sebou přinesla čas zimních sportů. 

Kolečkové brusle vystřídaly ty lední a milov-

níci pohybu mohou jásat. Centrum volného 

času Pavučina organizuje pravidelné zájezdy 

na břeclavský zimní stadion, kde se vyřádí jak 

děti tak dospělí.

Ledová plocha zimního stadionu v Břec-

lavi sice má své časy, kdy se otevírá veřejnosti, 

nedělní zájezdy s Pavučinou však nesou hned 

několik výhod, a sice možnost využití auto-

busové dopravy, kterou Pavučina poskytuje, 

a více prostoru, než je na ledu při běžném 

veřejném bruslení. „Je to využívané tak půl na 

půl, většinou stejný počet, který přijede auto-

busem, přijede i vlastní dopravou,“ zhodnotil 

transport z Hustopečí bývalý ředitel Pavučiny 

Bořivoj Švásta.

Na své si přijdou i milovníci hokeje. Ten 

se v časech, kdy je led určen veřejnosti, hrát 

nemůže, v momentě, kdy ledová plocha patří 

Pavučině, však toto pravidlo neplatí. Pokyny 

k bruslení s Pavučinou jsou jednoduché. „Stačí 

přijít buďto na autobusové nádraží, nebo 

přímo do Břeclavi, zaplatit padesát korun, což 

obsahuje autobusovou dopravu i vstup na led, 

a hodinu tady s námi strávit,“ vysvětlil Švásta.

Letošní bruslení s Pavučinou probíhá už 

od listopadu každou neděli jednou za čtrnáct 

dní. Nejvíce atraktivní termíny však začína-

jí především v době, kdy klesnou venkovní 

teploty. „U těch prvních bruslení, když je venku 

ještě hezky, lidé zvažují, zda využít toho, že je 

venku pěkně, nebo jet sem, na zimní stadion. 

V zimních měsících je však autobus i led plný, 

to tu bývá kolem sto až sto dvaceti lidí,“ dodal 

Bořivoj Švásta.

Poslední zájezd v tomto roce proběhl výji-

mečně v úterý, 31. prosince. Po novém roce se 

bude s Pavučinou bruslit ještě dvakrát v lednu, 

jednou v únoru a naposledy 15. března.

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 16.12.2019.

Břeclavské kluziště brázdí hustopečská Pavučina

Ledovou plochu zimního stadionu využívají 

hustopečští milovníci bruslení od podzimu do jara 

každou druhou neděli.
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Mrazivý vzduch, svítící slunce, rozverná 

nálada, voňavé punče, dobroty všeho druhu 

a bohatý doprovodný program, který zakon-

čilo slavnostní rozsvícení hned tří vánočních 

stromů. Advent v Hustopečích nemohl začít 

lépe.

Punčování na Dukelském náměstí si nene-

chalo ujít několik desítek převážně místních 

návštěvníků, kteří se stali současně svědky 

i porotci tvrdého boje pěti soutěžních punčo-

vých týmů. Ty si veřejnost chtěly získat nejen 

lahodným punčem, ale i dalšími podpůrnými, 

často nekalými praktikami! 

Spolek Všehoschopných vytasil tvrdé úplat-

ky ve formě darů, když už před Punčováním 

sázel kolem města stromy, vyráběl kadibudky, 

a dokonce budoucím generacím vysadil přímo 

na náměstí kousek od svého stánku jedličku, 

která by v budoucnu měla nahradit mohutný 

smrk, až se jeho čas naplní. 

Sedláci z Valkýry  zastrašovali konkurenci 

a předvedli bojový haka tanec, který v přihlíže-

jících vyvolával chuť přidat se.

Šampion několika posledních let,  Ledové 

království,  svou kampaň zacílil na děti, které 

se tou dobou vracely z promítání animované-

ho fi lmu se stejnou tématikou v místním kině. 

Proti monstrózní epické výpravě a oblíbeným 

maskotům byly naprosto bezbranné.

Hustopečská chasa  naopak hrála na 

city dospělých, když vybízela k vlastenectví 

a apelovala na krojové cítění.

Dámy z týmu Barevných PUNČošek, nováčci 

letošního ročníku, rozjely nekalou hru a bezo-

styšně sváděly moderátory. Jejich vysvětlující 

řeč o tom, že prodejem punče vybírají na chari-

tu místní farnosti, měl u diváků ohlas a oprav-

du se jim podařilo vybrat 11.024 Kč. 

K tvrdým bojům u stánků z pódia vyhrávaly 

děti ze základní umělecké školy, hudební školy 

Yamaha i folklorního souboru Krajcárek. Hrálo 

se loutkové divadlo, a komu byla zima, mohl si 

zajít do muzea na vánoční bazar nebo si něco 

pěkného vyrobit v tvořivých dílničkách pod 

kostelem, které měly pod palcem členky škol-

ské a kulturní komise.

Ke čtvrté hodině, když vyhrávali Poutníci 

a mezi přítomné přilétli andělé na chůdách, 

byly sečteny i hlasy punčovým týmům a mohlo 

se vyhlašovat a dekorovat. Ledové království 

ani letos nenašlo přemožitele a dál drží titul 

šampiona. 

Veškeré soupeření však bylo rychle zapo-

menuto, když se pozornost všech přesunula 

směrem ke statnému vánočnímu stromu. 

Tomu letos přibyly dva malí společníci, kteří po 

něm, až dorostou patřičných rozměrů, převez-

mou roli dominanty náměstí. Slavnostní chví-

le si vyžádala i předskokany v podobě ohňové 

show Aničky Otáhalové a andělských zpěvů 

z výšin. 

Ve chvíli, kdy všechny stromky ozářily 

Dukelské náměstí, bylo všem jasné, že advent 

v Hustopečích opravdu začal. 

-nov-

Článek byl zveřejněn na webu města 1. 12. 2019.

Souboj punčů zahájil advent v Hustopečích
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Zahájit advent přiletěli do Hustopečí i andělé na 

chůdách.

 Mezi punčovými týmy opět zvítězilo Ledové království.

K  předvánočnímu a vánočnímu času patří 

neodmyslitelně hudba.  První den adventu se 

v Hustopečích konaly hned dva koncerty.

Tradiční adventní koncert základní umělec-

ké školy bývá každoročně hojně navštěvovaný. 

Hudební setkání zahájila kazatelka Kateřina 

Rybáriková veršem z evangelia svatého Lukáše 

„Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou!“ a potom 

už prostor prozářily vánoční melodie.

Na koncertě vystoupili žáci i učitelé, své 

umění spojili hned v úvodní písni Adeste fi de-

les. Žesťové těleso vystřídaly soubory malých 

i větších flétnistů. Poté se představili sólisté 

na kytaru, trubku, klavír nebo příčnou flétnu. 

Zaznělo skvělé duo pro klarinety a houslové 

trio uchvátilo publikum Pachelblovým Cano-

nem D dur. 

Klavírního doprovodu se ujala paní učitelka 

Romana Urbánková. Kromě klasických skla-

deb byly na programu především lidové kole-

dy a novější vánoční písně. Letošní koncert se 

poprvé odehrál pod taktovkou nového ředite-

le Miroslava Brúčka, v závěru dirigoval výtečný 

pěvecký sbor žáků ZUŠ i žesťový soubor. 

Vydařený koncert v  evangelickém koste-

O první adventní neděli se koncertovalo v kostele i kinosále

Koledy zahrál i flétnový soubor ZUŠ Většina členů břeclavského sboru se představila 

svou sólovou písní.
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le asi o první neděli adventní nasytil větši-

nu hudbychtivých Hustopečanů, protože 

na podvečerní vystoupení břeclavských The 

Candies v kinosále našly cestu jen asi tři desít-

ky posluchačů.

„Přivezli jsme vánoční repertoár, mix českých 

i zahraničních skladeb, písně rychlé i poma-

lé a věřím, že každý z  posluchačů si přijde na 

své,“ uvedla sbormistryně Lenka Stehlíková. 

Nejen mladé publikum potěšila populární 

píseň Najednou nebo Cohenovo Haleluja.

Díky nápadité dramaturgii, střídání sólistů 

a originálním aranžím měl koncert svižný spád. 

Bouřlivý potlesk sklidila netradiční kombinace 

hiphopového podkladu a klasických koled.

Amatérský sbor plný elánu oslaví v  lednu 

čtvrté narozeniny a do svých řad láká nové 

členy.  „Není potřeba být zlatý slavík, stačí 

nadšení a chuť zpívat. Momentálně je nás 

12 a potřebujeme se dostat na 16 až 17 zpěvá-

ků. Jako většina smíšených sborů potřebujeme 

muže, ale uvítáme i kvalitní sopranistku nebo 

altistku,“ apelovala vedoucí sboru.

-kam-

Se začátkem prosince přišel advent 

a k němu neodmyslitelně patří typické věnce se 

čtyřmi svícemi. Desítky hustopečských hospo-

dyněk se rozhodly vytvořit si vlastní originál na 

workshopu na Pavučině. O rukodělný seminář 

výroby adventních věnců byl mezi dívkami 

a ženami velký zájem. „Přihlásilo se celkem 

20 účastnic, kapacita se naplnila během dvou 

týdnů,“ prozradila Hana Mokrá z CVČ Pavučina.

Květinářka Eva Kamenská názorně ukázala, 

jak postupovat při výrobě kladeného věnce. 

Vysvětlila, proč je dobré základ na věnec začis-

tit krycí páskou a jaké jsou výhody slaměného 

základu. Přišly úplné začátečnice, ale mnohé 

ženy se přiznaly, že věnec nevážou poprvé. 

„Adventní věnce dělávám pravidelně, ale chtěla 

jsem získat nějakou novou inspiraci. Nadch-

lo mě to, že je možné do věnce kromě jehličí 

přidat i různé přírodní materiály, a pak už není 

potřeba ho nějak hodně zdobit,“ řekla potěše-

ně jedna z účastnic.

Do základu lze kromě větviček našich 

jehličnanů, jako je jedle, borovice, tis nebo 

túje, použít i středomořský eukalyptus nebo 

mimózu. Kombinace tvarově pestrých větviček 

je natolik dekorativní, že věnec stačí doplnit už 

jen svícemi. Kdo zvolil tradiční jednodruhovou 

verzi, mohl si na místě vybrat ze široké nabíd-

ky dekorací různých barev i stylů a svůj věnec si 

dozdobit podle vlastního vkusu. 

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 29. 11. 2019.

Adventní věnce si vyrobily na Pavučině
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Květinářka Eva Kamenská názorně ukázala, jak postupovat při výrobě kladeného věnce.

Hustopečská městská galerie otvírá ve 

svých výstavních prostorách téměř každý 

měsíc novou výstavu. Ta prosincová měla 

výstižný název Hustopečsko ve výtvarné foto-

grafi i. Členové Fotoklubu Hustopeče U Synků 

koncem roku vystavují už od roku 2011.

„Každý musí předvést nějaké svoje práce, 

aby si byl vědom toho, že náš fotoklub sledu-

je cestu výtvarné fotografi e, že se nejedná 

o dokumenty nebo pohlednice, rodinné sním-

ky a podobně,“ vysvětlil vedoucí klubu Zdeněk 

Bažant. Výtvarné zaměření se už potřetí dosta-

lo do názvu výroční výstavy.  Vystavená díla 

nebyla pouze popisná, ale obsahovala určitou 

přidanou hodnotu. Například snímky Pavla 

Stančíka s názvem Pronásledovaná. „Je to série 

původně pěti snímků o tom, jakým způsobem 

fotograf vnímá pohyb po městě a snaží se vycí-

tit ruch a život,“ popsal svá díla Stančík.

Kromě Hustopečí návštěvníci mohli 

na fotografi ích poznat různá místa z okolí. 

Rozluštit sdělení   ale není vždy úplně snadné. 

„Myslím si, že nad tímto obrazem se všichni 

minimálně na pět minut pozastaví, protože 

se nazývá Sysel a dva jeleni a je velmi obtížné 

tam vůbec něco takového spatřit,“ usmíval se 

Stančík.

Fotograf může podobu svého díla ovliv-

ňovat nejen volbou záběru nebo nastavením 

fotoaparátu, ale fotku v digitální podobě lze 

následně upravovat v grafi ckém programu 

na počítači. Zdeněk Bažant takto ztvárnil 

noční můru vinaře – chvíli, kdy praskne plný 

demižón vína. Jiné na první pohled upravené 

obrázky byly ve skutečnosti pohotové auten-

tické záznamy umělkyně přírody, jako třeba 

růžový luční koník na snímku Veroniky Miku-

líkové. 

Další tvůrčí metodou je aranžování fotogra-

fi í. Genezi svých černobílých snímků popsala 

studentka Simona Škamradová: „Omylem 

jsem zapnula foťák a nějak jsem hýbala světýl-

kama. Bylo za nějakým objektem, ten jsem 

potom pozměnila a pohrála si se zdroji světla. 

Použila jsem třeba oheň na špejli, zapalovač 

nebo vánoční světýlka.“                                              

 -kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 2. 12. 2019.

Hustopečsko ve fotografi i bylo k vidění v městské galerii

V prosinci patřily výstvní prostory v domě U Synků 

tradičně místnímu fotoklubu.
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Zatímco tisíce diváků usedaly během 

podzimu loňského roku každou sobotu k tele-

vizním obrazovkám, aby sledovaly populární 

taneční soutěž, v Hustopečích se týden co 

týden tancovalo naživo.

V pátek 29. listopadu ovládla sál spole-

čenského domu velkolepá show, absolventi 

tanečních kurzů přišli na svou prodlouženou. 

Zahájili ji tradičně polonézou. „Hledali jsme 

něco ne tak oposlouchaného jako Chopina 

nebo Dvořáka a našli jsme polskou polonézu. 

V Polsku jsou polonézy na maturitních plesech 

velmi oblíbené. Tato se jmenuje Pan Tadeusz 

a myslím si, že je to docela vnímavá a impo-

zantní hudba,“ řekl k výběru hudebního dopro-

vodu taneční mistr Viktor Janč.

Tváře náctiletých tanečníků místo obvyk-

lého sebejistého nadhledu a suverénního 

přezírání ovládlo soustředění a nervozita. 

Přihlížející rodiče byli zase plni dojetí a hrdos-

ti. Po slavnostním úvodu absolventi ukázali 

příbuzným, přátelům i spolužákům, co všech-

no se v kurzu naučili. „Učili jsme se klasický 

párový repertoár, to znamená waltz, tango, 

foxtrot, valčík, polku, jive, cha - chu a samo-

zřejmě i nějaké věci kolem country tancování 

nebo něco z latino party, merenge, salzu atd.,“ 

vyjmenoval Janč.

Na mladých tanečních párech bylo znát, že 

je tanec baví. Někomu sedly rychlejší tance, 

jiný se cítil lépe při pomalejších rytmech. Večer 

byl v rámci tanečních výjimečný i tím, že se 

poprvé tančilo na živou hudbu. „Another way 

je kapela, se kterou spolupracujeme a která 

se naučila všechny taneční rytmy tak, jak je 

potřeba, někdy pomaleji, někdy rychleji,“ před-

stavil hudebníky mistr Janč.

Taneční kurzy nejsou jen o rytmu, pravi-

dlech a počítání kroků. Patří k nim, a zvláště 

prodloužené, také nádherné róby, rafi nované 

účesy a blyštivé šperky. A tanec je samozřejmě 

zejména společenskou příležitostí. „Mně se 

líbilo to, že jsem se dokázal za tři čtyři měsí-

ce seznámit s hrozně moc super lidma,“ řekl 

jeden z nadšených tanečníků.

Zkušení lektoři Jana a Viktor Jančovi z taneč-

ní školy Danza Brno své svěřence pochválili. 

„Myslím, že jim to šlo a budeme velice doufat, 

že budou navazovat na hustopečskou tradici. 

V předchozích třech letech vždycky studen-

ti z místních tanečních tancovali na soutěži 

a byli na stupních vítězů Regionálního mist-

rovství Moravy a loni i předloni byli dokonce na 

fi nále Mistrovství České republiky absolventů 

tanečních v Praze,“ pochlubil se úspěchy svých 

žáků Janč.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 3. 12. 2019.

Taneční show živě v Hustopečích

Prodlouženou zahájili absolventi tanečních kurzů slavnostní polskou polonézou.
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Ve čtvrtek pátého prosince chodil už od 

rána městem Mikuláš. Se spanilými anděly 

a taky víceméně hrozivými čerty navštívil školy, 

školky i nemocnici. Odpoledne zavítal s anděl-

skou družinou i na Pavučinu.

Děti si pro něj připravily básničky i písničky, 

třeba o tom, jak přišel s čertem na guláš, ale 

zazpívaly mu třeba i Pec nám spadla, Kočka 

leze dírou nebo Skákal pes. Ze setkání s nebes-

kými bytostmi některé ztratily řeč, ale naštěstí 

se na to v každém balíčku našlo dost sladkých 

léků.

Po společné fotce s andílky nebo u Mikulá-

še na klíně nejmenší děti odešly a vystřídaly 

je starší, které čekaly na Mikuláše i s čertem. 

Mikuláš přinesl plný koš dárků a hodným 

dětem je rozdal. Musel ale umravňovat čerty, 

kteří řinčeli řetězy, mastili karty a pořád chtěli 

někoho strkat do pytle.

Do kostela, kam svatý Mikuláš v předvečer 

svého svátku také zamířil, se žádnému čerto-

vi nechtělo. „Už tady jednou byl a nějak mu 

to neudělalo dobře. Když vyšel, byl celý bledý, 

a od té doby už do kostela nechce,“ vysvětlil 

svatý Mikuláš.

Odměnu si z kostela odnesl každý, od těch 

nejmenších až po pana děkana. „Děti dostaly 

v balíčku kromě sladkostí i úkol, aby se poku-

sily pomoci doma rodičům, a když za to dosta-

nou nějaké penízky navíc, dají je potom do 

společné pokladničky, ze které se koupí dárky 

dětem, které jsou z chudých rodin,“ prozradil 

svatý Mikuláš. Děti biskupovu výzvu přijaly 

a nechaly se inspirovat jeho štědrostí a dobro-

srdečností. 

-kam-

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

Mikuláš chodil po městě od rána až do noci

Na Pavučinu doprovodila Mikuláše i andělská 

družina včetně malého Petronelka.

V kostele dostaly děti kromě sladkých odměn i úkol.
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V sobotu 7. prosince mohly děti v místním 

kinosále zhlédnout hned dvě vánoční pohád-

ky. V představení Půjdem spolu do Betléma si 

mohly zahrát děti z publika. Herci je vyzvali 

k účasti na scéně, kde společnými silami vytvo-

řili živý betlém. Obě hry, které obnášely změny 

na scéně, kostýmní převleky a koordinaci niče-

ho neznalých dětí, měli pod palcem pouze tři 

herci. „Toto představení je pro nás ojedinělé, 

protože jinak neděláme interaktivní vystou-

pení.  Jen u vánočních představení společně 

stavíme betlém a nemohu si vzpomenout, že 

by to někdy vysloveně nevyšlo,“ popsal aktivi-

tu s dětmi na scéně principál divadla Pohád-

ka Tomáš Kraucher. V druhém představení 

Jak rozmařilá mlynářka lakotila se účinkující 

projevili především pěvecky, celou hru dopro-

vázeli zpíváním vánočních koled.

Divadlo Pohádka je jedním z mála českých 

profesionálních souborů, které se zabývají 

výhradně divadlem pro děti a mládež, proto se 

ve své činnosti téměř nezastaví. „Jezdíme často, 

máme obsáhlý repertoár, zaplaplaťpánbůh se 

nám daří,“ řekl principál.

Herci měli už dříve možnost si v hustopeč-

ském kině zahrát, přivítání v nových prostorách 

je náramně potěšilo. „Teď jsme tady poprvé po 

rekonstrukci a kvitujeme, že to máte hezky 

udělané,“ konstatoval Kraucher.

Nedělní koncert dechové kapely z Milotic 

oslovil především seniory a všechny, co milu-

jí hodovní zábavy nebo vyhledávají právě 

Miločanku. Ta už si za svou sedmatřicetiletou 

dobu působnosti získala spoustu příznivců. 

„Aktivní činnost Miločanky se přerušila v roce 

2012, potom nějaký rok kapela nebyla a v roce 

2016 dala skupina v Miloticích podnět ke 

znovuobnovení, v tom dnešním složení hraje-

me od toho roku 2016,“ přiblížil historii kapel-

ník Kryštof Neduchal.

Hudebníci v první části koncertu zahráli 

známé písničky ze svého repertoáru, v druhé 

polovině se už zaměřili na ryze vánoční kole-

dy. Členové kapely prošli i kostýmní změnou. 

„První část hrajeme v krojích, tak, jak nás poslu-

chači mohou vidět po celý rok, vánoční část 

hrajeme v oblecích,“ dodal kapelník.

Hustopeče byly ve vánoční „šňůře“ decho-

vé hudby jako první, adventní koncerty hrála 

kapela ještě v dalších pěti obcích, v Lovčicích, 

domácích Miloticích, Nesovicích, Želaticích 

a Hovoranech.

-slam-

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

Výtvarné semináře Ulitka jsou nově na 

programu Centra volného času Pavučina. 

Každý páteční seminář se vyrábí něco jiné-

ho. První prosincový pátek si účastníci mohli 

z voskových plátů vyrobit přírodní svíčku nebo 

různorodé ozdoby na vánoční stromek.

V předchozích dílničkách milovníci manuál-

ních prací vyráběli lapače snů, adventní věnce 

a dokonce šili plstěné víly. Medová dílnička 

využívala především voskových plátů, které se 

musí umět nahřát tak akorát. Poté následovala 

kreativní činnost - vykrajování, slepování, vybí-

rání barev a nakonec také detailní dekorování, 

například pomocí přírodnin a korálků. „Pláty 

ze včelího vosku se dají běžně koupit ve včelař-

ských obchodech, včelaři je dávají do úlů, takže 

nebylo nic lepšího, než je použít jako výtvarný 

materiál,“ představila prim mezi pomůckami 

vedoucí Pavučiny Ingrid Florusová.

Výtvarná tvorba je určena všem bez ohledu 

na věk, drobně omezeny jsou jen děti, které 

nezvládnou všechno samy, proto k sobě potře-

bují pomocnou ruku. „Dílničky jsou určeny 

rodičům s dětmi. Rodiči sami naznají, zda jsou 

děti schopné něco takového zvládnout nebo 

ne,“ vysvětlila Ingrid Florusová.

Další adventní výtvarná dílnička se věno-

vala výrobě pytlíčků sloužícím jako obal nejen 

na vánoční dárky. Tím však výtvarné seminá-

ře neskončily. V novém roce se můžete těšit 

na dílnu zaměřenou na akrylové barvy, jež 

proběhne netradičně v sobotu 11. ledna.

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 9. 12. 2019.

Druhou část koncertu hrála Miločanka adventní 

a vánoční písně.
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V představení Půjdem spolu do Betléma herci spolu s malými diváky vytvořili živý betlém.
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Seminář Ulitka provoněl med

V prosinci děti spolu s rodiči vyráběly svíčky a ozdoby ze včelího vosku.

Víkend s pohádkou a dechovou hudbou
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3.12.2019 opět zavítal do Hustopečí cestova-

tel, fotograf, dobrodruh a dobroběžník Marek 

Jelínek, tentokráte s přednáškou o nezvyklém 

putování koloběžkou po asijském kontinentu. 

Marek Jelínek se v dubnu 2018 vydal na své 

koloběžce na 7 měsíční jízdu z Indie přes Nepál, 

Bangladéš, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambo-

džu a Malajsii až do Singapuru. Na cestu dlou-

hou 7850km vyrazil sám, s cílem poznat svět 

a podpořit vzdělávání dětí z bangladéšských 

slumů. Se svou koloběžkou Dobroběžkou 

podpořil projekt Čalantika humanitární orga-

nizace ADRA.

"Koloběžka je v Asii velkou atrakcí. Jakmi-

le jsem zastavil, zajímala skoro každého. Na 

cestách jsem přespával ve stanu, často mi ale 

nocleh nabídli místní obyvatelé u nich doma,“ 

popsal své cestování dobroběžník.

Z Nového Dillí se Jelínek vydal kolem Tádž 

Mahalu do Váránasí a pokračoval do Nepálu: 

„Přál jsem si vidět Annapurnu, vystoupal jsem 

do Pokhary a poté i do Manangu, do místa, 

kde se natáčel fi lm Sedm let v Tibetu.“

V jedné z nejchudších zemí světa, v Bangla-

déši, kde je až 60% negramotnost, navštívil 

cestovatel i školu, kterou svou poutí podpo-

roval. Prodejem virtuálních kilometrů získal 

112 tisíc korun a přispěl tak na rok školní 

docházky pro asi 80 dětí ze slumu Čalantika. 

V Kambodžském Angkoru zase podpořil míst-

ní školu vytvořením série fotografi í, jejichž 

dražbou přispěl do podporující sbírky Oči 

dokořán.

Na svých cestách si dobroběžník pochva-

luje dobrotu a pohostinnost místních obyva-

tel: „V Laosu mě zastihl monzun s vytrvalými 

dešti a budhističtí mniši mi věnovali pláštěnku. 

Často dostávám vodu i jídlo na cestu. Jednou 

mi mí hostitelé koupili a věnovali nové brzdy 

a od prodejce jízdních kol v Kuala Lumpur 

jsem dokonce dostal nové přední kolo.“ Potkal 

ale také zajímavé lidi z řad turistů.

„Cestováním si plním svůj sen. Snažím se žít 

přítomností, neřešit, co bylo, co bude. Věřím, 

že pokud přistupujete na cestách k cizím 

lidem s pokorou, otevřeností a vnitřní poho-

dou, totéž vám vrací,“ svěřil se Jelínek.

O svých cestách vydal letos knihu  Dobro-

běžník mezi světy a právě se chystá na svoji 

třetí výpravu: „Pojedeme ve dvou na koloběž-

ce napříč Afrikou, od tučňáků až k pyramidám. 

Celý projekt lze sledovat na mých interneto-

vých stránkách a sociálních sítích,“ uzavřel 

přednášku dobroběžník. A cesta bude opět 

pomáhat, tentokrát s organizacemi Člověk 

v tísni a Wakitaka Charity.   

Renata Heklová
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Marek Jelínek Dobroběžník opět v Hustopečích 

Cestovatel Marek Jelínek spojuje své putování 

s charitou.

Světový duel vín tradičně pořádaný v hote-

lu Amande je exkluzivní vinařská akce, která 

si sama o sobě zasluhuje velkou pozornost 

a letošní 10. jubilejní ročník toho byl příkla-

dem. Duelu předcházel páteční odborný 

enologický seminář, jehož se účastnili experti 

z řad vinařů.

Ten nezahrnuje pouze potěšení chuťových 

buněk, ale především další vzdělání, co se týče 

vína. „Přispívá významně k edukaci našich 

členů, nejen členů jakožto vinařů, ale obec-

ně vinařské obce, protože možnost ochutnat 

nejlepší vína na světě, kde lahev stojí třeba 

sedm až patnáct tisíc korun, se každému 

nenaskytne,“ pochvaloval si akci Tibor Nyitray, 

prezident Svazu vinařů ČR.

Na jedinečnou vinařskou událost v sobotu  

23. listopadu dorazilo přes šest set návštěvní-

ků, příchozí si mohli pochutnat na 555 vzorcích, 

z čehož bylo přes 360 zahraničních.

O to, jaká vína se dostanou do místních 

chladicích boxů, se stará především předseda 

organizačního výboru Miroslav Hrabal. „Můj 

princip je celoživotní zkušenost. Do Francie 

jezdíme spoustu let, já tam jezdím od třia-

devadesátého roku, čtu také odborné fran-

couzské publikace o těch terroirech. A máme 

přehled i o světových vínech, jezdíme do 

Verony na veletrh a tam už si děláme kontak-

ty,“ popsal způsob výběru zahraničních vzorků 

Hrabal.

Některé odrůdy se letos nalévaly v nově 

zrekonstruovaných a zmodernizovaných 

prostorách hotelu, které váženost vinařské 

události ještě více vyzdvihly. „Je to druhý velký 

klimatizovaný sál, je tam nádherná atmosfé-

ra s živými květy. Všechno je nové, moderní, 

účelné, teď je to i na posezení, k vínu ideální,“ 

vychválil nový společenský sál hotelu Miroslav 

Hrabal.

Na to, že se Světový duel vín koná právě 

v Hustopečích, jsou hrdí organizátoři akce 

a místní i okolní vinaři. „Duel vín je postaven 

na tom, že jsou tu opravdu exkluzivní vína 

z celého světa, a tak to vždycky bylo. Husto-

peče mají přes rok několik dalších vinařských 

akcí, které město podporuje, ale tohle je zcela 

výjimečná událost,“ vysvětlila starostka města 

Hana Potměšilová. „Na Světovém duelu vín 

vždy ochutnám zajímavá červená vína z Fran-

cie,“ dodala s úsměvem.

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 26. 11. 2019

Duel vín oslavil výročí ve velkém stylu

Pátečního enologického semináře se účastnil 

i hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek 

a prezident Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray.

Některé odrůdy se letos nalévaly v nově zrekonstruovaných a zmodernizovaných prostorách hotelu Amande.
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Klára Binderová, šestnáctiletá 

rodačka z Hustopečí, se stala letošní 

vítězkou celostátního kola prestižní modelin-

gové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 

pro začínající modely a modelky a následně 

reprezentovala Českou republiku v jejím celo-

světovém fi nále Elite Model Look v Paříži.   

Slečno Kláro, jak dlouho se už modelingu 

věnujete? A jaká byla Vaše cesta? 

Už od malička jsem se ráda fotila, ráda jsem 

pózovala. A myslím, že je to docela vidět na rodin-

ných fotografi ích. První impuls přišel v mých 

přibližně dvanácti až třinácti letech, kdy mě před 

školou oslovil jeden pán z modelingové agentu-

ry. Ale to byl opravdu jen impuls. Poprvé jsem se 

přihlásila na casting ve třinácti letech, právě do 

soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, ten rok 

jsem ale dál nepostoupila. O rok později, v roce 

2018, jsem znovu šla na casting a dostala jsem se 

do semifi nále. Protože mi ještě chyběla potřebná 

výška a připravenost pro další kola soutěže, do 

fi nále jsem se nedostala. Tehdy jsem ale podepsala 

smlouvu s agenturou Elite Model Management 

Praque (Elite Praque) a nafotila jsem i první fotky 

a polaroidy do svého booku. Letos jsem zkusila 

štěstí potřetí a tentokrát jsem se dostala až do 

fi nále na Pražském hradě, vyhrála národní soutěž 

a postoupila na celosvětové kolo Elite Model Look. 

Jak na Vaši účast v soutěži reagovala Vaše 

rodina? 

Celá moje rodina mě v modelingu podporuje, 

hlavně maminka. Na všem se doma domlouváme 

společně. Za jejich podporu jsem velice vděčná.

Věděla jste, do čeho jdete? 

Tušila jsem, do čeho jdu. Hodně jsem sledovala 

předchozí ročníky soutěže, hledala jsem na inter-

netu. Takže povědomí o průběhu soutěže jsem 

měla. Nikdy ale nevíte na sto procent. Samozřej-

mě něco bylo i nové, neznámé, ale já mám ráda 

výzvy, lákají mě. Soutěž byla pro mě obrovská 

zkušenost. V soutěži se hledají mladí a nadějní 

modelové a modelky. Vítězové pak reprezentují 

na celosvětovém kole soutěže Elite Model Look. 

Co je v soutěži podstatné?

Pomůžu si slovy šéfa mé modelingové agentu-

ry Elite Praque Saši Jányho, že nejde tak o prvoplá-

novou krásu, ale o to, jak je modelka tvárná, jak 

si umí pohrát s foťákem, jak je fotogenická. Model 

nebo modelka, aby byli úspěšní, by měli být zají-

maví svou osobností, mít charisma, být sami 

sebou. Samozřejmě kromě nutných fyzických 

předpokladů. A musí je práce bavit.

Jak taková soutěž probíhá? A jak jste se na 

ni připravovala? Čím vším musí soutěžící 

projít? 

Soutěž má tři kola. První jsou castingy, ty 

probíhají po celé republice, poté regionální semi-

fi nálové kolo a národní fi nále v Praze. Já jsem se 

připravovala hlavně psychicky, hledala jsem, co 

by mě mohlo čekat, před fi nálovým kolem jsem 

se snažila i zlepšit kondici, chodila jsem běhat, 

cvičila jsem. Před samotným fi nále jsme absol-

vovali týdenní soustředění, tam je pro fi nalisty 

soutěže přichystána řada aktivit, od přednášek 

o zdravé stravě přes nácvik chůze, nácvik choreo-

grafi í přehlídek, až po kurzy herectví. Také jsme 

se dozvěděli, co se od nás bude vyžadovat a spous-

tu informací o práci v modelingu jako takovém. 

Absolvovali jsme focení polaroidů, což jsou foto-

grafi e bez make-upu. Součástí jsou i rozhovory 

s porotou. Soutěž je pak zakončena fi nálovým 

večerem na Pražském hradě. Po postupu do světo-

vé soutěže jsem pak ale už musela zapracovat 

třeba i na šatníku. Existuje doporučení ohledně 

toho, co by model nebo modelka měli nosit. 

Jak probíhala komunikace a vztahy mezi 

soutěžícími? Byli jste spíš parta, nebo byla 

znát soutěživost? 

Řekla bych, že žádnou rivalitu jsem nezazna-

menala. Celkově jsme byli pohodový kolektiv.

Dozvěděli jste se v průběhu soutěže, kdo si 

jak stojí, kde má rezervy, kdo jsou favorité 

soutěže? A pomáhal někdo soutěžícím 

se v průběhu soutěže vyvíjet, posouvat, 

zlepšovat?     

Za sebe si myslím, že jsme vůbec nemohli tušit, 

kdo si jak v soutěži stojíme. Až do fi nálového veče-

ra jsme nevěděli, kdo by mohl vyhrát. V rámci 

soustředění jsme měli možnost se zeptat, konzul-

tovat, co jsme potřebovali. Osobně jsem využila 

rady od lektorky chůze. 

Vy jste celostátní kolo za ČR vyhrála. Jak 

jste na vítězství reagovala? Jaké emoce Vás 

provázely? Co prvního Vás napadlo? 

Samozřejmě vyhrát tuto prestižní soutěž byl 

sen. Při vyhlašování jsem se snažila spíš být ve své 

vlastní bublině, až tak moc nevnímat, co se děje. 

Ale pak vyhlásili moje jméno. Těch pocitů bylo 

najednou opravdu moc. Byl to úžasný moment, 

který se jen těžko popisuje. Já vážně vyhrála. 

Čekala mě Paříž. Ale celé mi to došlo až postupně.

Díky vítězství  jste pak reprezentovala 

Českou republiku na celosvětové fi nále 

U šálku čaje
s Klárou Binderovou
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· Narodila se 18.9.2003 v Brně, 

od mala vyrůstala v Hustopečích

· Studuje 1. ročník 

Arcibiskupského gymnázia 

v Kroměříži

· V srpnu 2019 vyhrála prestižní 

soutěž Schwarzkopf Elite Model 

Look 

· Je svobodná

· Ráda čte, tančí, zpívá, sportuje

· Věnuje se modelingu
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Elite Model Look v Paříži.  Splnila se Vaše 

očekávání?

Pro mě to byla obrovská zkušenost, zcela nový 

svět. Na soutěži byla konkurence opravdu veliká, 

sešlo se odhadem 50 modelek a modelů z celého 

světa, vítězů celostátních kol. Mým očekáváním 

bylo, že mě účast posune dál v tom, co mě baví. 

Světové fi nále beru jako vstupní bránu do světa 

zahraničního modelingu. Po celou dobu nás sledo-

valo velké množství důležitých lidí z branže, tak se 

člověk mohl dostat do jejich povědomí.   

Měla jste i možnost prohlédnout si Paříž? 

Moc času nebylo. Letošní celosvětové fi nálové 

kolo bylo na počet dní velmi krátké. Celkem jsem 

v Paříži byla 5 dní, z toho 3 dny trvalo soustředění. 

V rámci soutěže jsme se podívali k Eiffelově věži 

a k Louvru, ale soukromě ne.

Zastupuje Vás agentura Elite Praque. V čem 

zastupování spočívá?

Ano, je to má první agentura a zastupuje mě 

už od mé druhé účasti v soutěži. Agentura nás 

prezentuje klientům, kteří hledají vhodné modely 

a modelky pro své přehlídky či focení. A pokud se 

líbíme, domlouvá kontrakty.  

Práce modelky je neochvějně spjata 

s cestováním. Jak zvládáte cesty? Jezdíte 

sama? Jak Vaše cestování vnímají Vaši 

rodiče? Podporují Vás?

Zatím jsem byla na jedné zahraniční akci, 

a to právě na celosvětovém fi nále Elite Model Look. 

Cestuji ráda, takže v tom problém nevidím. S tím, 

že pojedu sama, musím počítat. S rodiči doma 

o všem otevřeně mluvíme. Důvěřují mi. A maxi-

málně mě podporují.

Baví vás víc přehlídky, nebo focení? 

Baví mě obojí. Baví mě vše kolem modelingu. 

Máte v modelingu nějaký svůj vzor?

Nemám vyloženě vzor, ale ze zahraničních 

modelek se mi líbí Cara Delvingne, hlavně způsob 

její chůze. A z českých pak třeba Denisa Dvořáko-

vá, Barbora Podzimková nebo Michaela Kociáno-

vá. 

Zbývá Vám i nějaký volný čas? Jak jej 

vyplňujete? 

Aktuálně moc volného času nemám, čas jsem 

teď dělila mezi modeling, soutěž a studium. Volno 

mám spíš o prázdninách. Ráda čtu, trávím čas na 

zahradě, běhám, nebo se projedu na kole. Baví mě 

ale i rodinné aktivity a rodinné sešlosti. Mám totiž 

ráda rodinu pohromadě.  

A nyní uvažuji, že znovu začnu chodit do 

dramatického kroužku, mám teď tuto možnost 

na naší škole.

Jste studentkou Arcibiskupského gymnázia 

v Kroměříži, proč právě tam? A jak se daří 

modeling skloubit se školou?

Chtěla jsem po základní škole velkou změnu 

a chtěla jsem si vyzkoušet i studium v cizím městě, 

v novém prostředí. Po dohodě s rodiči padla volba 

na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. A to 

jednak pro hodnoty, které škola předává studen-

tům. Ale také proto, že Kroměříž je krásná, líbí se 

mi, hlavně zámecké zahrady. Ve škole mi učitelé 

vychází vstříc, mám částečný individuální studij-

ní plán, abych mohla modeling spojit se studiem 

a zatím se to daří, i když je to náročné. Musím si 

dobře organizovat čas. A mám i podporu mezi 

spolužáky, za což jsem ráda. Jsem tam spokojená. 

Máte už nějaké vize, co po střední škole? 

Zatím jsem v prvním ročníku, tak si chci 

nechat ještě čas a prostor na rozmyšlenou, co bude 

po maturitě. Jestli půjdu cestou modelingu, studia. 

Láká mě třeba psychologie. Ale zatím je brzy.   

Máte sen, který byste si ráda splnila? 

Ráda bych byla v životě úspěšná a respektova-

ná v tom, co dělám nebo budu dělat.

V modelingu bych se ráda dostala na některou 

z prestižních akcí nebo do prestižního časopisu.

Co byste ráda vzkázala mladým dívkám, 

které nad modelingem a účasti v soutěži 

přemýšlí?

Ať si věří. Ať jsou samy sebou. A ať si to přede-

vším užijí. 

Renata Heklová

Pár rychlých otázek 

a rychlých odpovědí: 

Káva nebo čaj? Čaj, kávu nepiji.

Ranní ptáče nebo sova? Jak kdy.

Kočka nebo pes? Pes.

Oblíbená knižní postava? 

Robinson Crusoe od Daniela Defoa.

Aktuálně, co Vám udělalo radost? 

Mikulášská nadílka od rodičů :-)

Na co jste hrdá? Že jsem Binderová.

Ideální dovolená? U moře.

Film nebo divadlo? Film.

Aktuálně rozečtená nebo přečtená kniha? 

Než jsem tě poznala a Život po tobě 

(Jojo Moyesová). 

A také Vztahy bez stížnosti (Will Bowen).

Oblíbený citát, rčení, motto? 

Co tě nezabije, to tě posílí.
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Nácvik chůze na Eite Model Look WORLD FINAL Pražský hrad- Klára na národním fi nále v Praze
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Hustopečské kino v pondělí 25. listopa-

du hostilo další známé hvězdy. S Havlovými 

jednoaktovými hrami přijel Divadelní spolek 

Kašpar spadající pod pražské Divadlo v Celet-

né. Kašpar inscenuje především současné 

autory i klasiku, dramata z pera Václava Havla 

jsou však jejich srdcovkou. Přestože se nejed-

ná o představení, kterým přijde na chuť každý, 

rádi je přiváží do různých koutů České repub-

liky.

V Audienci si střihl roli Jan Potměšil a Jakub 

Špalek, ten tuto hru také režíruje. Děj se 

odehrává v kanceláři malého bezvýznamné-

ho pivovaru, kde spolu vedou rozhovor muži 

velmi rozdílné intelektuální úrovně. Jeden 

jakožto spisovatel nucený pracovat v pivovaru 

na ne příliš vysoké pozici, druhý jako obyčej-

ný buran, který naopak všemu velí a mezitím 

popíjí pivo.

V inscenaci Vernisáž zazářili Jitka Nerudová 

a Miloslav Tichý jako dokonalý manželský pár, 

ke kterým přichází na návštěvu jejich dobrý 

přítel Bedřich, jehož ztvárnil Jan Zadražil. 

Manželé se Bedřichovi chlubí svým luxusním 

bytem a popisují, jak skvělý mají život. Bedřich 

však spíše jen naslouchá a po celou dobu 

představení toho moc nenamluví. „Pro mě to 

bylo zvlášť při zkoušení těžké, já měl tendenci 

všechno nějak odreagovat, ale Lukáš Uzel, náš 

kolega, který tuto hru režíroval, toužil naopak 

po tom, aby ten Bedřich navenek žádný postoj 

k těm urážkám, invektivám a výzvám nedával 

najevo, zároveň ale není vypnutý, všechno slyší, 

ale neposuzuje je,“ popsal svou roli Jan Zadra-

žil. „Divák by si měl připadat jako Bedřich na 

té návštěvě a přes něj číst absurditu té situace,“ 

dodal.

Repliky ve Vernisáži se herci rozhodli 

záměrně nijak neměnit a ponechat ji tak, jak 

byla napsána. „Věty, které padají, jsou nesmy-

sly, ale v tom já právě vidím genialitu Václava 

Havla – z frází, které nic neznamenají, složil 

dramatickou situaci. Samy o sobě neřeknou 

nic, ale přesto je v těch slovech dramatičnost, “ 

řekl Zadražil. Obě hry pojí neuvěřitelná nadča-

sovost a v tom herci vidí největší smysl Havlo-

vých absurdních dramat.  

-slam-

Článek byl zveřejněn 28.11.2019 na webu města.

Kino hostilo dvě hry pro náročnější diváky

Ve vernisáži manželé svému příteli radí, co má dělat, 

aby si žil stejně dobře jako oni.
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Na každou adventní neděli byla v Husto-

pečích přichystána jedna kulturní lahůdka. 

15. prosince přijeli s pohádkovým příběhem 

ochotníci z Boleradic. 

Vánoční hry mají v Divadelním spolku brat-

ří Mrštíků dlouholetou tradici. Po inscenacích 

dýchajících českými Vánocemi, jako byly Noc 

pastýřů nebo Fronta na kapra, měl v boleradic-

kém divadle loni v prosinci premiéru příběh 

z Anglie poloviny 19. století, hra na motivy 

známé povídky anglického klasika Charlese 

Dickense nazvaná Duchové Vánoc. 

Režie se poprvé ujal dlouholetý člen soubo-

ru Juraj Háder. „Vzniklo to tak, že Iva Kahouno-

vá z divadla mě asi tři roky přemlouvala, abych 

něco zrežíroval. Já jsem ale odolával, protože 

jsem herec, ne režisér. Ale hrozně mě ta práce 

bavila, nakoukl jsem pod pokličku techni-

ky, scénografi e, kostýmů. Taky jsem si mohl 

vyzkoušet, jaké to je z druhé strany, je to pro 

mě zpětná vazba, jak se chovám já na jevišti 

jako herec,“ řekl o své nové zkušenosti Háder.

Původní představy o krátké skromné hře 

s pěti herci vzaly za své, v inscenaci loni hrály 

téměř dvě desítky účinkujících a pro velký 

úspěch se ji letos soubor rozhodl oprášit. Ale 

přibyly nové scény, písničky i role, obměnilo 

se herecké obsazení a stará hra dostala nový 

kabát.  Na jevišti se představili herci z blízké-

ho i vzdálenějšího okolí. „Základ tvoří bole-

radičtí herci, ať už je to Hanka Samsonová, 

Liba Klímová, taťka, Jirka Brabec. A hraje tam 

i spouta dětí, z Hustopečí třeba Kačka a Majda 

Klímovy nebo Bětka Hrádková,“ vyjmenoval 

režisér.

V hlavní roli lakomého a necitelného pana 

Hamouna exceloval režisérův otec Zbyněk. 

„Měl jsem z toho trošku strach, protože jsem 

nevěděl, jestli pro něj budu dostatečná autori-

ta jako režisér. Naštěstí se to podařilo, dokázali 

jsme najít společné řešení, respektive to, co 

jsem si vymyslel, tak to mi splnil. Ještě k tomu 

přidal něco dalšího, protože je zkušený herec,“ 

pochvaloval si spolupráci Juraj Háder.

Herecké umění účinkujících se ukázalo 

i díky pohádkovému příběhu. Pana Hamouna 

navštívili Duchové Vánoc a umožnili mu prožít 

zpackaný Štědrý den ještě jednou a lépe, laska-

vě a vstřícně. Bohatá úvodní scéna na pozadí 

malebného anglického města, plná rozličných 

rekvizit i řada dalších výjevů se opakovala, 

čímž byli diváci vtaženi do děje a mohli se 

v příběhu cítit jako doma. Dojem dokresloval 

hudební doprovod z pera Martina Jakubíčka 

i dobře zakomponovaná a zvládnutá pěvecká 

čísla, jak je u Boleradických zvykem.

Vyprodané hlediště odměnilo divadelníky 

bouřlivým potleskem ve stoje. A co je podle 

pana režiséra poselstvím hry? „Vánoce nejsou 

nebo by neměly být o konzumu, o tom, že se 

honíme za dárky, když je 24., honem ještě 

běžíme koupit něco na benzínku. Vánoce jsou 

o tom, aby se lidé potkali, aby byli spolu, užili 

si pěkné chvíle, aby prožívali přátelství, která 

mají a na která během roku třeba není tolik 

času,“ uzavřel Háder.

-kam-

Duchové Vánoc čarovali v Hustopečích

V hlavní roli lakomého a necitelného pana Hamouna exceloval režisérův otec Zbyněk.
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KINO, Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 410
www.kinohustopece.cz,  kino@hustopece.cz

Vstupenky zakoupíte na www.kinohustopece.cz
Na leden 2020 chystáme tyto fi lmové novinky:

Karel Svoboda: 

Šťastná léta

Příliš osobní

známost

Můj příběh Gentlemani

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

Připravujeme:
st  5.2. 19.30 Nerez & Lucia – koncert obnovené folkové 

legendy. Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál se 
zpěvačkou Lucií Šoralovou. Kinosál.

ne 9.2. 10.00 Čert a Káča - pohádka pro děti. Kinosál.
čt 27.2. 19.30 Čtení ke kafi  - Divadlo MaléHry. Kinokavárna.
so 14.3. 10.00 Zlatovláska - pohádka pro děti. Kinosál.
út  17.3. 19.30 Zub za zub – divadelní představení. Kinosál.
so 28.3. – 29.3.  Slavnosti mandloní a vína. Dukelské náměstí 

a mandloňové sady. Jarmark s programem, 
procházka do mandloňových sadů a ochutnávka 
celé řady mandlových specialit. 
Více na www.slavnosti-mandloni.cz

út  7.1.  Výroční schůze Muzejního spolku Hustopeče.
ne 12.1 – 2.2.  Výstava obrazů – Dana Teinitzer a Bohuslav 

Janovský. Vernisáž 12.1. v 16 hodin.

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

st 8. - 31.1.   Výstava obrazů – křížkové výšivky Blanky 
Spěvákové.

čt  23.1 17.00 Přednáška Lenky Kopřivové – Moravští Chorvati 
– Z jižní Moravy až na konec světa.

po 27. – 31.1.  Výběr knih na burzu – burza proběhne v únoru.
čt  30.1. 9.00 Trénování paměti pro pokročilé – začátek 

minikurzu.
Herna otevřena v době provozu knihovny.

čt  9.1. 10.00 Výtvarná výchova – Zimní radovánky.
čt  16. 1. 10.00 Tělesná výchova.
čt  23.1. 10.00 Výtvarná činnost – Ledové království.
čt  30.1. 10.00 Tělesná výchova.

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

pá  10.1. 17.00 Seminář ulitka – keramický přívěšek (okno do 
arteterapie), 150 Kč za účastníka, přihlašování na 
www.volny-cas.cz.

so  11.1. 9.30 Výtvarný seminář pro dospělé – akrylové 
zázraky. Cena 500 Kč, přihlašování na www.volny-
cas.cz.

ne  12.1. 13.45 Bruslení – zájezd na zimní stadion do Břeclavi. 
Odjezd z autobusového nádraží. Ledová plocha 
vyhrazena 14.30 - 15.30 hodin. Příspěvek 50 Kč.

pá  24.1. 17.00 Seminář ulitka – domácí drogerie. Cena 250 Kč 
na účastníka, přihlašování na www.volny-cas.cz.

ne  26.1. 13.45 Bruslení - zájezd na zimní stadion do Břeclavi. 
Odjezd z autobusového nádraží. Ledová plocha 
vyhrazena 14.30 - 15.30 hodin. Příspěvek 50 Kč.

Matyáš Petr
Fišmon

nar. 16.05.2019

Kristýna Zara
Záhorová

nar. 17.06.2019

Dominik Rohrer
nar. 25.10.2019

Jonáš Dolinay
nar. 15.06.2019

Matyáš Doležel
nar. 02.10.2019

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
ZE DNE 7. 12. 2019

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností / Foto: Pavla Strohová
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 13. 1./27. 1.  

Papír, plast, nápojové kartony: 7.1.              Bioodpad: 20.1.

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.

čt  16.1. – 26.3.  Tradiční čtvrteční přehlídka vín známých výrobců 
z Moravy, přehlídky se budou konat každých 
14 dní až do 26. března 2020. Sklep v ulici Na 
Hradbách vždy v 18 hodin.

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ
www.zahradkari.cz/zo/hustopece

VOLEJBAL
ne  12.1. 9.00 Turnaj Jihomoravského kraje v barevném 

minivolejbale. Městská sportovní hala.
FUTSAL
so 4.1.  Novoroční turnaj dospělých – Sportovní hala.
ne  5.1. 8.00 Novoroční turnaj mládeže – Sportovní hala.
STOLNÍ TENIS
čt  9.1. 17.00 Agrotec Hus. – STP Mikulov / okr. přebor (dor.)
so  11.1. 15.00 Agrotec Hus. – TJ Ostrava KST / 1. liga
ne  12.1. 10.00 Agrotec Hus. – SKST Baník Havířov / 1. liga
čt  16.1. 17.00 Agrotec Hus. – SK Březí / okr. přebor (dorostenci)
pá  24.1. 18.00 Agrotec Hus. B – TJ Sokol Kobylí / krajská soutěž
so  25.1. 17.30 Agrotec Hus. B – SK Baník Ratíškovice / kr. soutěž
čt  30.1. 17.00 Agrotec Hus. – TJ Sokol Rakvice / o. přebor (dor.)

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

pá  10.1. 12.30 Zájezd do Městského divadla Brno – na muzikál 
Mamma Mia. Odjezd z autobusového nádraží ve 
12.30, od Kamenné krásy 12.15.

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

st  15.1.  15.00 Čína – cestovatelská přednáška, přednáší J. 
Válková. Přednáškový sál kina.

st  29.1.  15.00 Výroční členská schůze. Přednáškový sál kina.
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

ne  19.1. 15.00 Ekumenická bohoslužba – v kapli sv. Anežky.

PLESOVÁ SEZÓNA 2020
pá  10.1. 20.00 Krojový ples. Společenský dům. 

Pořádá Hustopečská chasa.
ne  12.1.  14.30 Dětský krojový ples. Společenský dům. 

Pořádá Hustopečská chasa.
so  18.1. 20.00 Country bál. Společenský dům. 

Pořádá spolek Všehoschopných. 
pá  24.1. 20.00 Ples vinařů a přátel vína. Společenský dům. 

Pořádá Hustopečské vinařské bratrstvo. 
ne  26.1. 15.00 Dětský karneval. Sál pod kostelem sv. Václava. 

Pořádá Římskokatolická farnost Hustopeče.
pá  7.2. 19.30 Ples Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče. 

Společenský dům. 
so  8.2.  20.00 Děkanátní ples.  Sál pod kostelem sv. Václava. 

Pořádá Římskokatolická farnost Hustopeče.  
ne  1.3. 15.00 Dětský karneval. Společenský dům.

 Pořádá CVČ Pavučina
so  14.3.  20.00 Rybářská zábava. Společenský dům.

 Pořádá Moravský rybářský svaz. 

 
Hustopečská chasa a folklorní soubor Krajcárek Vás srdečně zve nana 

od 14:30 hodin v sále společenského domu p
v Hustopečíchchh 

Předtančení Moravskou besedou 

K tanci i poslechu hraje dechová hudba Sokolka 
 

Bohatá tombola 
 

Vstupné dobrovolnéné 
www.hustopecskachasa.czcz 

v nedělli 12. ledna 2020  
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„Olízl se mráz,

jednou a pak zas.

A pak mu to zachutnalo,

lízal, co mu v cestě stálo.

Stromy, okna, autobusy,

dětské tváře, nosy, pusy.

Ty mu tuze zachutnaly,

lízal je, až zčervenaly.“

Když nás potkáte na vycházce, uvidíte, že 

jsme na zimu dobře připraveni. Máme teplé 

čepice, bundy, rukavice a šály a tváře od mrazu 

pěkně červené. Počasí se hodně změnilo, brzy 

se stmívá, ráno když jdeme do školky, je také 

ještě tma. 

Jak jsme prožili prosinec? Dodržovali jsme 

tradice a přibližovali je dětem. Udělali jsme si 

adventní věnec a postupně zapalovali svíčky. 

Ustřihli jsme si barborkovou větvičku a čekali, 

jestli rozkvete. Přivítali jsme Mikuláše, anděla 

a čerty. Seznam hříšníků byl dlouhý, ale všich-

ni statečně předstoupili a slíbili Mikulášovi 

nápravu. Pro výstrahu a aby nezapomněli, co 

slíbili, byli označeni čertími sazemi.

Jako každý rok jsme se vánočně naladili. 

Každá třída si připravila pásmo. Školkou zněly 

tóny z  Popelky, čertí strašení, zimní zpívání 

a cinkot oveček z Betléma. Po krásném zážitku 

si děti s rodiči vyrobily vánoční dekorace, ozdo-

by, přání,…

Napsali jsme dopis Ježíškovi, co si přejeme, 

a pak už jsme jen čekali, zda přijde a přání 

nám splní.

„Sejdem se doma u stolu,

jsme rádi, že jsme pospolu.

Vždyť každý z nás má své blízké rád,

láska a štěstí budou nás hřát.“

Vše dobré do nového roku přeje 
kolektiv MŠ Pastelka

MŠ PASTELKA

MŠ U RYBIČEK

V prosinci panovala v  naší školce vánoční 

atmosféra. Na chodbách to vonělo perníčky, 

vanilkovými rohlíčky a lineckým cukrovím. Ve 

třídách děti vyráběly dárky pro rodiče a Váno-

ce byly cítit na každém kroku.

První prosincový týden jsme se sešli s rodi-

či na vánočním zpívání. Tahle akce má v  naší 

školce již dlouholetou tradici. Děti si společ-

ně s  rodiči zazpívaly známé koledy a žáci 

z  hustopečské umělecké školy přispěli svým 

vystoupením. Již druhý rok probíhá společně 

se zpíváním i vánoční jarmark. Díky rodičům, 

kteří se s  námi do tvoření a vyrábění zapojili, 

bylo na jarmarku spousta nádherných vánoč-

ních dekorací a dárečků, o které byl velký 

zájem. Všem, co se k  nám přidali, patří velký 

dík a obdiv za fantazii, kterou při vytváření 

projevili.

Nebyly by to ty správné Vánoce bez vánoč-

ních besídek. Najednou se to ve třídách 

hemžilo anděly, čerty a sněhuláky. Rodiče 

odměnili své děti zaslouženým potleskem 

a určitě se objevila i slzička dojetí. 

Poslední týden zavítal do tříd už dlouho 

očekávaný Ježíšek a dětem zářily oči, když 

viděly, kolik dárků jim přinesl. To bude bezva 

hraní! Prosinec jsme si užili, jak se patří. 

Přejeme všem dětem, rodičům a lidem 

dobré vůle do nového roku hlavně zdraví, 

protože zdraví je to nejdůležitější!

Kolektiv školy

Konec roku U Rybiček

Jako vždycky překvapil děti Mikuláš s čerty. Obdaroval všechny. Jen zlobílci museli slíbit, že budou hodní.
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Radost v čertovském kotli.

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Zima už je tady
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Nad očekávání. Tato slova asi nejlépe vysti-

hují první výměnný pobyt dvaceti účastníků 

projektu Erasmus+ Active kids for the better 

future v rumunské Cernice. 

V  partnerské škole děti vřele přivítaly 

pásmem lidových tanců učitele z České repub-

liky, Polska, Turecka, Řecka a Španělska. Při 

povídání a prohlídce školy jsme zjistili první 

rozdíly v našich vzdělávacích systémech. 

V  Cernice děti například chodí do školy na 

směny, mladší ráno, starší odpoledne, nosí 

uniformy či nemají možnost navštěvovat škol-

ní družinu. 

Během týdne jsme zavítali i do  mateřské 

školy. Zde jsme si podle návodu dětí uvařili 

polentu (kukuřičnou kaši). Po milém předsta-

vení o hnědém medvědovi, kterého polární 

medvídci nechtěli přijmout do svého kruhu, 

jsme snědli kaši k obědu. 

Ve vzdělávacím středisku jsme se sezná-

mili s místními tradicemi, v retro muzeu jsme 

zavzpomínali na pomůcky, které byly dříve 

běžně užívané ve výuce. Nadchla nás nejen 

kvanta nových knih pro pedagogy, která si zde 

mohou učitelé vypůjčit, ale především digitál-

ní knihovna s beletrií. 

Mezi ukázkami nástrojů web 2.0 a návště-

vami školských zařízení jsme náruživě deba-

tovali a zamýšleli se nad aktivitami, které 

využijeme v projektu či jak zapojíme co nejví-

ce žáků z našich škol. 

Naši rumunští kolegové nás mile překva-

pili výletem k překrásnému zámku Peles a do 

tajuplného transylvánského hradu Bran. Míst-

ní průvodce nám neotřelým způsobem vysvět-

lil, jak to vlastně bylo s  hrabětem Drákulou. 

Byla pro nás radost vzájemně se učit a sdílet 

naše postřehy ze školního života. Těšíme se na 

další společné aktivity a začínáme se pozvolna 

připravovat na květnové setkání v  Hustope-

čích. Máme spoustu práce před sebou, doufá-

me, že se nám, stejně jako Rumunům, podaří 

zapojit do příprav rodinné příslušníky i obyva-

tele města.                                             Pavla Sedlářová

První prosincové pondělí proběhlo školní 

kolo pěvecké soutěže Slavíček. Naší školou 

zněly tóny a slova písní folklorních, moderních 

i z pohádek. Blahopřejeme nejen vítězům, ale 

všem zúčastněným. 

Adventní čas zahájily děti ve školní druži-

ně týdenními vánočními dílničkami. Nejen že 

si spousty výrobků odnesly domů, ale stihly 

vyzdobit i chodby školy. 

Jak se slaví Vánoce v Austrálii? O tom 

v hodinách angličtiny vyprávěla Kathy, která 

z Austrálie pochází. Slyšeli jste někdy o vánoč-

ním klokanovi, kterého musí rodiče přeprat? 

Viděli jste surfovat Santu? Vánoční večer ve 

35 stupních Celsia? Místo kapra se salátem 

grilování a plody moře? To vše jsou austral-

ské Vánoce. Ač bylo vyprávění moc zajímavé, 

nejlepší je stejně Ježíšek. A Mikuláš. 

Ten se svou družinou zavítal do prvních 

a druhých tříd. Čertům to ale nedalo a nakouk-

li na zlobidla i do dalších tříd. Mikuláš četl 

z  knihy hříchů prohřešky, děti následně slibo-

valy, že se jistojistě polepší. Odměnu tak 

nakonec dostali všichni. Děti měly pro Miku-

láše, andílky i čerty připravené hezké básničky 

a písničky.

Něco končí a něco začíná, třeťákům plavání 

skončilo a teď je nahradili druháci. Ti prozatím 

ukázali, co ve vodě zvládnou, a podle toho byli 

rozděleni do čtyř skupin. Příště jim již začne 

řádný plavecký výcvik.

Žáci 6. - 7. ročníků sehráli v Hustopečích 

druhé kolo Futsalové ligy škol. Turnaj absolvo-

vali tentokrát bez porážky a postoupili do fi ná-

le divize, krajského kola. Stejně úspěšní byli 

i hoši z 8. - 9. ročníku a taktéž je čekají zápasy 

v krajském kole. 

Ač mužstvo v okresním kole ve florbalu 

ukázalo své umění a bojovné srdce, skončili 

bohužel na druhém místě a postup do kraj-

ského kola jim unikl jen o jednu vstřelenou 

branku.

Házenkářský oddíl Legata Hustopeče 

uspořádal v neděli 8. prosince charitativní 

akci, které se zúčastnilo i družstvo pedagogů 

ze ZŠ Komenského. V rámci exhibice sehrálo 

utkání v házené proti družstvu ze ZŠ Nádražní. 

Kolegům z „Nádražky“ blahopřejeme k  vítěz-

ství a našim malým fanouškům děkujeme za 

podporu. 

V polovině měsíce dostali rodiče prvňáčků 

možnost navštívit své děti ve třídách a pozoro-

vat je přímo ve výuce. Pro děti i rodiče to byla 

zajímavá zkušenost. 

Rodiče se s  dětmi setkali i odpoledne ve 

čtvrté třídě a za zvuku koled si společně vyro-

bili vánoční dekorace a přáníčka. 

Stánky, světýlka, atmosféra. To jsou jen 

některá podstatná jména vystihující typické 

vánoční trhy. Několik tříd nasálo vůni brněn-

ských trhů, výběr žáků si pak zajel za hranice 

a navštívili trhy v rakouské metropoli, Vídni.

Pro ty, kteří trhy navštívit nestihli a nena-

ladili se na vánoční pohodu, byl přichystán 

koncert v místním kostele, pro žáky z prvního 

stupně program o vánočních tradicích v podá-

ní divadla Slunečnice. 

Poslední školní den roku 2019 se ze tříd 

linula vůně cukroví a čaje. Děti si s třídní-

mi učiteli užívali besídek. Zahráli si hry, popo-

vídali si a zazpívali si koledy. Vrcholem bylo 

dlouho očekávané rozdávání dárků.

Nezbývá než popřát šťastné vplutí do nové-

ho roku. 

Za kolektiv školy Pavla Sedlářová

ZŠ KOMENSKÉHO

V prosinci děti tvořily ve výtvarných dílničkách.

Školní kolo pěvecké soutěže Slavíček zná své vítěze.
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Prosinec vyplněný tvořením a sportem

Pedagogové si v Rumunsku prohlédli partnerskou 

školu.
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Partnerské shledání
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Celý předvánoční prosincový čas se na 

ZŠ Nádražní nesl v  duchu rozdávání radosti 

druhým. 

Tradičně jej zahájili deváťáci se svojí miku-

lášskou nadílkou. Následně se přidali i další: 

žáci prvního stupně si pro rodiče a kamarády 

připravili vánoční dílničky, spolu s  některými 

žáky druhého stupně pak svým vystoupením 

potěšili děti z okolních školek. 

„Pomáháme druhým“ – tak zněl pracov-

ní název adventu na druhém stupni. Žáci se 

rozhodli udělat radost těm, kteří to mnohdy 

potřebují. Některé třídy se zapojily do projek-

tu Ježíškova vnoučata a pořídily vánoční dárky 

osamělým seniorům, s nabídkou pomoci oslo-

vili např. Dům-penzion pro důchodce, husto-

pečskou nemocnici, dětský domov v Mikulově 

nebo myslivce z okolí. Dámy a pánové v penzi-

onu pro důchodce se tak mohli těšit vánoční 

výzdobou z dílny našich žáků, zvířátka v kurdě-

jovském lese zase mohla narazit na strom 

ozdobený něčím na zub. 

Pozadu ovšem nezůstali ani učitelé. Na 

benefi ční akci S Legatou pro Ivu  pořádané 

hustopečským házenkářským klubem proto 

nechyběl ani teachers tým z Nádražky!

Spoustu dobrých lidí kolem sebe v novém roce 
přeje kolektiv ZŠ Nádražní

I letos přišli. Mikuláš kráčel důstojně, anděl 

zlehka našlapoval a čertovy řetězy řinčely 

celou školou. Napjatá atmosféra se zrači-

la v očích všech žáků prvního stupně, kteří 

s napětím očekávali, až Mikuláš začne číst ze 

své velké knihy. Většina žáků si ale vyslech-

la pochvalu a ti, kteří byli na listině hříšníků, 

přislíbili, že se určitě polepší. Doufejme, že svůj 

slib mysleli vážně a ne pouze ze strachu před 

rozzlobeným čertiskem. Všichni žáci dostali od 

Mikuláše sladký balíček, který si však museli 

zasloužit písničkou nebo přednesem básničky. 

A tak, kromě čertů, kteří odcházeli s prázdným 

pytlem, byli všichni spokojení. 

Y. B.

S Vánocemi se v naší škole pojí velká akce 

pro děti a jejich rodiny, Vánoční tvoření. To 

letošní odstartovalo zpěvem vánočních písni-

ček a koled odpoledne 10. prosince. Náš 

projekt podpořil fi nančně MAP Hustopeč-

sko a všichni se měli na co těšit. Děti s rodi-

či i prarodiči vyráběly v dílničkách vánoční 

vazbu na ozdobu rodinného stolu, ozdobu 

vánočního stromečku, proto k tomuto účelu 

zdobily výborné medové perníčky a vyrobily 

průhlednou baňku z hedvábného papíru za 

celou svoji rodinu. Z vánočních dárečků od 

dětí si spokojení hosté odnášeli keramické 

drobnosti, svícny, vazby, ale i domácí pečený 

čaj. Děti si daly v pracovním vyučování zále-

žet, aby se všem jejich dílo líbilo. Všichni jsme 

nakoukli trochu do historie. Prohlédli jsme si, 

jak se lidé na vesnici dříve oblékali a jak žili. 

Žáci si zkusili loupat kukuřici a zjistili, jak se 

dere peří. V historickém koutku nechyběla ani 

Lucka, která dbala na pořádek v domácnos-

tech. Vrcholem odpoledne byl sladký vánoční 

punč s různými dobrotami. Všichni odcházeli 

domů spokojení a nikomu nevadilo, že doma 

stojí pečení či úklid. Vždyť pobýt v pohodové 

atmosféře a pozastavit spěch patří k adventu 

stejně jako zapalování svíček.                            H. P.

K projektu Ježíškova vnoučata se připojila i 4.A.

Žáci z Nádražky rozdávají radost 

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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 Vlastnoručně vyrobenými ozdobami zkrášli-li naši 

žáci penzion pro seniory.

Vánoční tvoření má na naší škole tradici. 

Mikuláš

Už jsou tu opět Vánoce!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Začátkem října probíhala na gymnáziu 

v  Hustopečích   dvě setkání v rámci projektu   

Erasmus+ KA2 Partnerství škol. Hlavním cílem 

projektu   Let´s take a CLIL together  je zapoje-

ní anglického jazyka do výuky přírodních věd. 

První setkání  se uskutečnilo v Hustope-

čích od 7. do 12. 10.  a  hostitelem byla naše 

škola. Přicestovala k nám skupina 24 studentů 

a 3 učitelů z  Lycée la Germinière  Rouillon (Le 

Mans). Druhé setkání se uskutečnilo ve Fran-

cii od 13. 10.  do 19. 10.  za účasti 18 studentů 

a 3 učitelů naší školy. V neděli brzy ráno jsme 

se společně s francouzskými studenty vydali 

na dlouhou cestu do Le Mans, ale nejprve jsme 

strávili krásný slunečný den v Praze prohlíd-

kou nejznámějších památek. 

Po příjezdu do francouzské školy jsme byli 

přijati zástupcem ředitele. Ten nás provedl 

moderní školou a studenti prvního ročníku 

zase historickou části Le Mans.  Poté jsme 

byli přijati na radnici místostarostkou města. 

V  úterý dopoledne byla zajímavá exkurze 

ve středisku Itemm, kde se studenti různých 

věkových kategorií zabývají výrobou a zdoko-

nalováním hudebních nástrojů. Odpoledne 

jsme autobusem projeli celý okruh věhlasné-

ho závodu 24 hodin Le Mans. Naším průvod-

cem byl sám bývalý ředitel okruhu. Na vlastní 

oči jsme viděli i testování Porsche nebo jsme 

si stoupli na stupně vítězů. Cílem středečního 

výletu byl Mont-Saint-Michel, který je od Le 

Mans vzdálen asi 200 km. Odtud jsme zamí-

řili do akvária v  Sait Malo, velkým zážitkem 

byla simulace ponoru v  ponorce. Ve zbývají-

cích dnech jsme navštívili vinařství a vesnici 

Villandry, kde se nachází krásný zámek, a další 

zámek Saumur.  V  pátek jsem se spolu s fran-

couzskými studenty zúčastnili dvouhodinovky 

fi losofi e, ve které jsme diskutovali o tom, co 

nám společně strávený čas dal a co jsme se 

naučili o našich kulturách. V sobotu brzy ráno 

jsme nanosili naše zavazadla do autobusu 

a vydali se na cestu do Paříže a poté domů.

Myslím, že jsme si všichni čas strávený ve 

Francii, ale i ten v Hustopečích ve společnosti 

Francouzů, užili a určitě máme na co vzpo-

mínat. Děkujeme paní učitelce Čeperové za 

organizaci, která byla jistě velmi náročná, a za 

možnost, kterou nám dala. Také děkujeme 

paní učitelce Kubišové a panu učiteli Dvorní-

kovi, kteří se nám věnovali ve Francii.            

 Alexandra Josefíková, studentka 3.A
(Celý článek včetně fotogalerie najdete 

na webu školy  www.gymhust.cz)

Ve středu 26. 11. se třídy ITVC2 a ITVC3 vyda-

ly na exkurzi do České televize Brno. Během 

několika hodin jsme poznali  činnost veřej-

noprávní televize a nahlédli do zákulisí.  Na 

začátku jsme byli seznámeni s  všeobecný-

mi informacemi a historií vysílání televize 

u nás i ve světě. Na prezentaci navázal výklad 

o zpravodajství ČT. Na závěr si žáci vyzkou-

šeli svou mediální gramotnost, pracovali 

s tzv. „fake news“. Na několika příkladech jim 

byla demonstrována úskalí a nebezpečí tohoto 

jevu. Studenti se ve skupinkách snažili odha-

lit nepravdivost informací. Přednášející pak 

všechny jevy vysvětlila a poukázala na to, že 

vždy je důležité zajímat se o zdroj zpráv a umět 

je porovnávat i s ostatními, nenechat se mani-

pulovat a mást. Poté jsme si prohlédli moderní 

komplex ČT, viděli jsme jednotlivá studia, kuli-

sy, maskérnu, šatny či oddělení zpravodajství, 

pracovnu režiséra a střižnu. Teoretické infor-

mace byly vhodně doplněny praktickými ukáz-

kami ze života televize. 

Kateřina Bališová, učitelka

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se žáci prvních 

ročníků oboru Veřejnosprávní činnost 

a Informační technologie zúčastnili worksho-

pu Komenský 2020. Program byl zvolen z toho 

důvodu, že v roce 2020 si připomeneme výročí 

350 let od úmrtí učitele národů – Jana Amose 

Komenského.  Během dvou vyučovacích hodin 

se studenti blíže seznámili s  touto celosvěto-

vě významnou osobností. Vedle odborného 

výkladu si vyzkoušeli i několik aktivizačních 

metod, při kterých pracovali samostatně nebo 

ve skupinkách. Cílem přednášky bylo zají-

mavou a zábavnou formou zprostředkovat 

základní Komenského myšlenky a poukázat 

na to, že každá věc se dá napravit.

Kateřina Bališová, učitelka

Projekt  Erasmus+ KA2 Partnerství škol

Exkurze v ČT Brno

Etické dílny – Komenský 2020

Součástí exkuzre byla i prohlídka televizních studií.
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Na příkladu Komenského si žáci například vytvořili tzv. „timeline“ - časovou osu svého vlastního života 

a uvědomili si základní lidské touhy a životní úkoly.

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z VIII. schůze Zastupitelstva města 

Hustopeče konané  dne 14. 11. 2019 

Usnesení č. 5/VIII/19: ZM bere na vědomí petici ulice 

Alšova k dopravní situaci. 

Usnesení č. 6/VIII/19: ZM bere na vědomí zápis 

z jednání Finančního výboru ZM ze dne 7. 11. 

2019.

Usnesení č. 7/VIII/19: ZM schválilo doplnění členů 

Kontrolního výboru o … a …

Usnesení č. 8/VIII/19: ZM schvaluje 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/VIII/19: ZM schvaluje 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. 10/VIII/19: ZM schvaluje revokaci 

usnesení č. 15/III/19 ze dne 7. 2. 2019. 

Usnesení č. 11/VIII/19: ZM schvaluje 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 7.887.000 Kč). Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 12/VIII/19: ZM schvaluje záměr na 

uzavření směnné smlouvy na směnu pozemku 

parc. č. 4524 vedeného v KN jako lesní 

pozemek o výměře 10.426 m2 zapsaného na 

LV č. 11021 ve vlastnictví města Hustopeče, 

v katastrálním území Kurdějov, vedeného 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče za pozemky 

ve vlastnictví třetí osoby: část pozemku parc. 

č. 3163 vedeného v KN jako lesní pozemek 

v rozsahu dle návrhu geometrického plánu č. 

3805-68/2019 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku parc. č. 3163/1 o orientační 

výměře 14.457 m2, nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku 3163/3 o orientační 

výměře 692 m2 a část pozemku parc. č. 

3169 v rozsahu dle návrhu geometrického 

plánu č. 3805-68/2019 nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku parc. č. 3169/1 o výměře 

1.213 m2 vše zapsané na LV č. 3066, katastrální 

území Hustopeče u Brna, vedené u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče. Současně bude zřízeno 

věcné břemeno – služebnost stezky a cesty na 

nově vytvořeném a vyčleněném pozemku p.č. 

3169/1 geometrickým plánem č. 3805-68/2019. 

Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude 

fi nančně vypořádán za cenu stanovenou dle 

znaleckého posudku. 

Usnesení č. 13/VIII/19: ZM schvaluje uzavření 

darovací smlouvy na pozemek p.č. 1047/23 v k.ú. 

Hustopeče u Brna od společnosti UNIPORT s.r.o., 

se sídlem Novomoravanská 321/41, 619 00 Brno, 

IČ: 29247632. 

Usnesení č. 14/VIII/19: ZM schvaluje Kupní smlouvu 

s panem …, Kupkova …, 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. 15/VIII/19: ZM schvaluje 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. 16/VIII/19: ZM schvaluje 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. 17/VIII/19: ZM schvaluje podání 

žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 

888/7, vedeném jako ostatní plocha o výměře 

52 m2 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. 

Usnesení č. 18/VIII/19: ZM neschvaluje 

vyhlášení záměru prodeje pozemku 

p.č.1370/11 vedeného jako ostatní plocha a dále 

části p.č.1370/1 vedeného jako ostatní plocha, 

vše na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna mimo 

zastavěnou plochu chodníku k sousednímu RD 

č.p. 411/25. 

Usnesení č. 19/VIII/19: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje pozemku p.č. 5593/107 v k.ú. 

Hustopeče u Brna zapsaného na LV č. 10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 20/VIII/19: ZM schvaluje připojení stavby 

„Oplocení pozemku + Sjezd na komunikaci“ 

investora … a … …, 693 01 Hustopeče na místní 

Školní rok 2019/2020 je téměř v  polovině 

a každodenní výuka běží na plné obrátky. Aby 

nebyla jednotvárná, učitelé připravili pro žáky 

spoustu doprovodných akcí.

Začátkem října si všichni společně připo-

mněli několika akcemi 100 let od založení 

školy. V   průběhu podzimu proběhlo mnoho 

soutěží a školních kol, do nichž se žáci zapojili. 

Ti úspěšnější pokračovali ve vyšších kolech, kde 

získali nejedno pěkné umístění.  Reprezento-

vali školu v  okresních soutěžích, např. v  děje-

pisné soutěži Bible a my, v  Přírodovědném 

klokanu, v přeboru škol v  šachu, v  soutěžích 

ve florbalu a ve futsalu a  v dalších. V  součas-

nosti probíhají nebo se připravují školní kola 

různých olympiád (konkrétní umístění žáků 

jsou k  nahlédnutí na webových stránkách 

školy www.gymhust.cz.).

Už na podzim se noví studenti zúčastni-

li adaptačních kurzů, probíhaly a probíhají 

projekty Do světa!, Erasmus +, 100 vědců do 

SŠ, Recyklohraní, OP VVV, Edison atd.  Kromě 

nich učitelé zorganizovali pro zatraktivnění 

výuky také různé výjezdy, např. do brněnského 

Janáčkova divadla, do Anthroposu, Technické-

ho muzea, do parku VIDA!, po stopách Švédů 

v  Brně nebo na Festival francouzského fi lmu.  

Někteří jeli do ekocentra Trkmanka ve Velkých 

Pavlovicích, jiní do Papírny Moudrý v Židlocho-

vicích.   Pro zájemce o 2. světovou válku byla 

zrealizována exkurze do koncentračního tábo-

ra v  Osvětimi.    Mezinárodní den studentů si 

všichni, jako každoročně, připomněli Sportov-

ním dnem ředitele školy.

V   předvánočním čase se zástupci školy 

vydali na seminář Světla budoucnosti pořáda-

ný Akademií věd České republiky v Praze.   Pro  

naše  studenty  a žáky ZŠ   Komenského a ZŠ 

Nádražní  byl uspořádán vánoční turnaj ve 

florbale  O pohár Gymnázia T.G.Masaryka. 

Zajímavosti čekaly na studenty ale 

i v  samotných Hustopečích – např. maturanti 

z oktávy    navštivili  Městské muzeum a galerii 

Hustopeče a paní ředitelka S. Nezhodová  jim 

přednášela o pohnuté historii města v období 

1918 -1945. 

Na studenty, kteří úspěšně postoupí 

z  probíhajících předmětových soutěží a olym-

piád do vyšších kol, čekají počátkem roku 

a během jara další soutěžní klání.  Přejeme jim 

všem pěkná umístění!

Dagmar Langarová,
učitelka

Ohlédnutí za podzimním obdobím na Gymnáziu T. G. Masaryka 
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komunikaci na pozemku p.č. 2185/5 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 21/VIII/19: ZM schvaluje poskytnutí 

daru Nemocnici Hustopeče ve výši 100.000 Kč 

z rozpočtu města pro rok 2020 z ORJ 204 Dotace 

z rozpočtu města

Usnesení č. 22/VIII/19: ZM schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 

8/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

kterou je stanoven poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

ve výši 600 Kč za osobu a rok. Osvobození 

od poplatku bude nově i pro narozené děti do 

ukončení prvního roku života. 

Usnesení č. 23/VIII/19: ZM schvaluje 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. 24/VIII/19: ZM schvaluje vytyčení nových 

ulic v lokalitě „Křížový vrch“ podle schválené 

územní studie S2: 

• prodloužení současné ulice Kpt. Jaroše podle Přílohy, 

varianta č. 1 

• schválení čtyř nových ulic a jejich napojení na 

stávající uliční síť podle Přílohy, varianta č. 1. 

Usnesení č. 25/VIII/19: ZM schválila doplnění 

programu o projednání zvláštního užívání 

komunikace a vstup do chodníku na ulici 

Hybešova.

Usnesení č. 26/VIII/19: ZM schválila zvláštní užívání 

komunikace, vstup do nového chodníku na ulici 

Hybešova z domu č.p. …, žadateli …, …, z důvodu 

vybudování kanalizační přípojky s  kaucí 

5.000 Kč.

Usnesení z 28. schůze Rady města Hustopeče 

konané  dne 19.11.2019 

Usnesení č. 2/28/19: RM schválila výzvu na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby – změna č. 

3 Územního plánu Hustopeče“. 

Usnesení č. 3/28/19: RM schválila zaslání výzvy na 

veřejnou zakázku těmto uchazečům: 

1. Ateliér ERA, Ing. arch. Jiří Fixel a Ing. arch. Zbyněk 

Pech, Hudcova 78, 612 00 Brno; 

2. Urbanistické středisko Brno, spol. 

s r. o., IČO 188 24 463, Příkop 834/8, Zábrdovice, 

615 00 Brno; 

3. knesl kynčl architekti s.r.o., IČO 479 12 481, 

Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno; 

4. Ing. arch. Pavel Šemora, Revoluční 999/24d, 

691 45 Podivín 

Usnesení č. 4/28/19: RM schválila členy hodnotící 

komise: …, …, .... Náhradníci: …, …, …

Usnesení č. 5/28/19: RM schválila uzavření pachtovní 

smlouvy na pozemek p.č. 5593/107 o výměře 

981 m2 v k.ú. Hustopeče za částku 490,50 Kč 

ročně s panem …, trvale bytem …, 615 00 Brno. 

Usnesení č. 6/28/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

věcí nemovitých, a to pozemku p.č. 4542/246, 

p.č. 4542/318, p.č. 4542/369, p.č. 4542/446, 

p.č. 4542/453, p.č. 4542/454 v k.ú. Hustopeče 

u Brna s Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 125 a, 

619 00 Brno, IČ: 26957841. 

Usnesení č. 7/28/19: RM schvaluje podání nabídky 

na koupi pozemků společnosti Farming s.r.o. 

Rybná 716/24, 110 00 Praha evidovaných na LV 

č.786 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 5 Kč/m2. 

Usnesení č. 8/28/19: RM schválila dohodu s …, nar. 

… a …, nar…., oba bytem …, 693 01 Hustopeče 

o ukončení nájmu pozemků p.č.3965 a 3966, 

zapsaných na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/28/19: RM schválila záměr pachtu 

pozemků p.č.3965 vedeného jako vinice 

a p.č.3966 vedeného jako zahrada, zapsaných na 

LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/28/19: RM schválila záměr výpůjčky 

části pozemku p.č.5476/26 o výměře cca 

2x2 m vedeného jako ostatní plocha na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem 

umístění mysliveckého zařízení. Text záměru je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 11/28/19: RM schválila dohodu 

o propagaci a reklamní spolupráci na Světový 

duel vín 2019 se společností KRONDORF, a. s. se 

sídlem Českobratrská 1/2778. 130 00 Praha 3, IČ 

05360641. Text dohody je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 12/28/19: RM schválila dohodu 

o propagaci a reklamní spolupráci na Světový 

duel vín 2019 se společností Amande Hustopeče 

s.r.o. se sídlem Husova 8, 693 01 Hustopeče, IČ 

25572920. Text dohody je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 13/28/19: RM schválila dohodu o propagaci 

a reklamní spolupráci s MOSS logistics s.r.o. 

se sídlem Bratislavská 1159/21, 693 01, IČ 

6348159 na Světový duel vín 2019. Text dohody 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/28/19: RM schválila smlouvu o nájmu 

nebytových prostor – konferenčního sálu ve 

víceúčelovém kulturním centru v Hustopečích 

se Šárkou Joo se sídlem Jaurisova 515/4, 

140 00 Praha- Michle, IČ 451093387 na výstavu 

České dějiny za nájemné snížené o 20% ceny 

schváleného ceníku.

Usnesení č. 15/28/19: RM schválila smlouvu s Janou 

Jančovou, se sídlem Krátká 122, 664 52 Sokolnice, 

IČ 64305775 na pořádání tanečních kurzů pro 

mládež a dospělé v objektu Společenského domu 

v Hustopečích. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/28/19: RM projednala nabídku 

na uzavření samostatné Smlouvy o dílo na 

projektovou dokumentaci na intenzifi kaci ČOV. 

Město hledá varianty a možnosti fi nancování 

projektu.

Usnesení č. 17/28/19: RM schválila uzavření dodatku 

č. 3 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 31.5.2020 

(v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace). 

Text dodatku je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 18/28/19: RM schválila uzavření Dodatku 

č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2018/183019 k zajištění 

výkonu činností koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (BOZP) se společností 

SafeThing s r.o., IČ 05583390, se sídlem Palackého 

třída 1178/57, 612 00 Brno, z důvodu prodloužení 

realizace stavby, za cenu 6 000 Kč bez DPH. Text 

dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 19/28/19: RM schválila uzavření Dodatku 

č. 2 k Příkazní smlouvě č. 871/2018 - P, k zajištění 

výkonu technického a investorského dozoru 

při realizaci stavby „PODPOROVANÉ BYTY 

ŽIŽKOVA I. se společností JANČÁLEK s.r.o., IČ 

2623414, se sídlem U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, 

a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. 

Usnesení č. 20/28/19: RM schválila uzavření Dodatku 

č. 2 k Příkazní smlouvě č. 870/2018 - P, k zajištění 

výkonu autorského dozoru při realizaci stavby 

„PODPOROVANÉ BYTY ŽIŽKOVA I. se 

společností JANČÁLEK s.r.o., IČ 2623414, se 

sídlem U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, a pověřuje 

starostku podpisem tohoto dodatku. 

Usnesení č. 21/28/19: RM schválila předloženou 

projektovou dokumentaci (verze 11-2019) 

na stavbu parkoviště pro bytový dům na ulici 

Vinařská a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu. 

Usnesení č. 22/28/19: RM neschvaluje projektovou 

dokumentaci na stavbu "Hustopeče, Gen.Peřiny, 

rozš. NN, Milý 4542/241". Nebyl předložen 

záměr ani projektová dokumentace stavby 

v zahradě a vyjádření OÚP MěU Hustopeče. 

Usnesení č. 23/28/19: RM schválila smlouvu 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje na projekt „Jízdní kola na DDH Lipovka 

Hustopeče“ ve výši 48.500 Kč. 

Usnesení č. 24/28/19: RM bere na vědomí 

opakovanou žádost manželů …o a … …, bytem 

…, 693 01 Hustopeče o odstranění údajné škody 

na jejich domě v důsledku stavebních prací na 

Polyfunkčním komunitním centru Pavučina 

a zamezení výhledu z oken Pavučiny na zahradu 

u jejich domu. RM již v této žádosti v minulosti 

rozhodla.

Usnesení č. 25/28/19: RM schválila záměr pronájmu 

pozemku p.č. 444/2 vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří (včetně garáže), zapsaného 

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

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

katastrální pracoviště Hustopeče minimálně za 

částku 1.000 Kč/měsíc. Text záměru je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 26/28/19: RM schválila revokaci usnesení 

rady města č.18/26/19 a schválila záměr 

pronájmu částí pozemku p.č. 1348/1 o souhrnné 

výměře 37 m2 vedeného jako ostatní plocha, 

zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

zastavěných přestavkem investora ze sousedních 

pozemků p.č. 1348/31 a 1360. Roční nájemné činí 

minimálně 20 Kč/m2 zastavěné plochy. Text 

záměru je přílohou zápisu.

Usnesení č. 27/28/19: RM schválila Smlouvu 

o zvláštním užívání komunikace, a vstupu do 

nového chodníku na ulici Hybešova z  domu č.p. 

805/20, žadateli …, …, z  důvodu vybudování 

kanalizační přípojky s kaucí 5.000 Kč.

Usnesení č. 28/28/19: RM schválila Smlouvu 
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o připojení, zvláštní užívání komunikace a vstupu 

do nového chodníku pro stavbu „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.

Usnesení č. 29/28/19: RM neschvaluje žádost 

o vyhrazení parkovacího místa ZTP na ulici 

Dobrovského. 

Usnesení č. 30/28/19: RM schválila realizaci akce 

„Andělské vánoce“ pořadatele AGROTEC a.s., 

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ: 00544957 na 

Dukelském náměstí dne 20.12.2019   v  době od 

12.00 do 21.00 hodiny, součástí akce je ohňostroj 

od 18.00 hod. Rada města současně schválila 

uzavření parkoviště na Dukelském náměstí pro 

potřeby této akce a povoluje vjezd pořadatelského 

vozidla nad 3,5 t na Dukelské náměstí.

Usnesení č. 31/28/19: RM vzala na vědomí práci na 

memorandu o spolupráci s městem Milevsko. 

Usnesení č. 32/28/19: RM schválila Pracovní řád 

města Hustopeče s účinností od 1.1.2020. 

Usnesení č. 33/28/19: RM schválila dodatek č. 

2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 30, na adrese Svat. 

Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený mezi městem 

Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče 

a …, nar. …, trvale bytem …, kterým se současným 

nájemcům prodlužuje nájem do 31. 10. 2020. 

Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/28/19: RM schválila provedení 

výměny 11 ks střešních oken na objektu 

Svatopluka Čecha, fi rmou Střecha Pavel Sláma, 

Revoluční 846, Velké Bílovice, IČ 04221770, za 

vysoutěženou cenu 293.741 Kč vč. DPH. Cenová 

nabídka je přílohou. 

Usnesení č. 35/28/19: RM schválila výměnu kotle pro 

vytápění objektu Celné fi rmou Jiří Nový, Dolní 

Dobrouč 115, IČ 75466074, za cenu 49.660 Kč 

vč. DPH 

Usnesení č. 36/28/19: RM schválila realizaci opravy 

chodníku ke sportovní hale v rozsahu cca 80 m2, 

fi rmou Swietelski, za cenu do 40.000 Kč. 

Usnesení č. 37/28/19: RM schválila převod 202.000 Kč 

z rezervního fondu do fondu investic Sportovního 

zařízení města Hustopeče, p.o., které byly v roce 

2019 využity na pořízení nového bazénového 

vysavače.  

Usnesení č. 38/28/19: RM ukládá poptat nabídku 

na zpracování cenové nabídky kompletních 

projektových prací rekonstrukce plynové kotelny 

na Sportovní hale Šafaříkova v Hustopečích. 

Usnesení č. 39/28/19: RM schválila nový ceník 

poplatků za služby v CVČ Městská knihovna 

Hustopeče s účinností od 1. 1. 2020. Ceník je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/28/19: RM schválila Smlouvu 

o daňovém poradenství s fi rmou TOP AUDITING 

s.r.o., Koliště 1965/13a, 602 00 Brno, za smluvní 

cenu 5.000 Kč + DPH. Smlouva je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 41/28/19: RM schválila vyplacení roční 

odměny z projektu OP VVV "Šablony II" - 

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů 

v MŠ Hustopeče, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18

_60/0010153, ve výši 10.000 Kč z fi nančních 

prostředků projektu ředitelce MŠ Hustopeče, Na 

Sídlišti 5, za řízení a realizaci projektu. 

Usnesení č. 42/28/19: RM schválila kupní smlouvu s 

…, …, 693 01 Hustopeče na prodej nevyužívaného 

soustruhu z Městských služeb typ S 35 r. výr. 

1950 za cenu 25.000 Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 43/28/19: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 44/28/19: RM schválila plán oprav MŠ 

Na Sídlišti, MŠ Školní, ZŠ Komenského, ZŠ 

Nádražní, Penzionu pro seniory, Městských 

služeb a SPOZAM na rok 2020. Požadavek bude 

posouzen zahrnut do přípravy rozpočtu na rok 

2020. Plán je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 45/28/19: RM schválila úhradu nákladů 

na výroční pracovní posezení členů výborů ZM 

a komisí RM ve výši 200 Kč/člena, plus vánoční 

dar 2 láhve vína na člena.

Usnesení č. 46/28/19: RM ukládá předsedům komisí 

a výborů poslat počty členů … na Marketing 

a kulturu pro přípravu vín pro členy komisí.

Usnesení č. 47/28/19: RM schválila fi nanční příspěvek 

města Hustopeče ve výši 2.000 Kč na vydání 

publikace: „Jihomoravské šibenice v  raném 

novověku“ v  rámci edice Anthropologia Integra 

– Series monographica společnosti Nadace 

Universitas Jiráskova 24, 602 00 Brno, IČ: 

48510912.

Usnesení z 29. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 03.12.2019 

Usnesení č. 2/29/19: RM schválila 7. rozpočtové 

opatření města Hustopeče, které obsahuje 

změny na základě, kterých jsou

příjmy rozpočtu ve výši 317 971 tis. Kč

výdaje rozpočtu ve výši 385 775 tis. Kč a

fi nancování ve výši 67 804 tis. Kč. Text rozpočtového 

opatření je přílohou zápisu.

Usnesení č. 3/29/19: RM schválila rozpočty pro rok 

2020 a střednědobé výhledy příspěvkových 

organizací města Hustopeče. Jednotlivým 

organizacím byl přiznán příspěvek na provoz 

takto:

MŠ Na Sídlišti příspěvek ve výši 1 520 tis. Kč

MŠ Školní příspěvek ve výši 1 315 tis. Kč

ZŠ Komenského příspěvek ve výši 5 857 tis. Kč

ZŠ Nádražní příspěvek ve výši 2 426 tis. Kč

CVČ příspěvek ve výši 2 200 tis. Kč

SPOZAM příspěvek ve výši 5 398 tis. Kč

Usnesení č. 4/29/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

předložený návrh rozpočtu na rok 2020, který 

obsahuje

příjmy ve výši 191 087 000 Kč

výdaje ve výši 192 259 000 Kč

Financování ve výši 1 172 000 Kč.

Usnesení č. 5/29/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

dodatky smluv o dotacích FC Hustopeče, na 

základě, kterých dojde k přesunu částky 66 556 Kč 

z projektu – Rekonstrukce automatické závlahy 

hlavní travnaté plochy, na projekt – Osvětlení 

tréninkové plochy.

Usnesení č. 6/29/19: RM ukládá vyzvat FC Hustopeče 

k detailnímu odůvodnění navýšení ceny projektu 

Osvětlení tréninkové plochy, na které požaduje po 

městu doplacení navýšení původně projektované 

ceny.

Usnesení č. 7/29/19: RM schválila snížení provozního 

příspěvku p.o. Základní škola Hustopeče, 

Komenského 2 o 121.500 Kč a současně 

poskytnutí investičního příspěvku ve stejné výši 

na pořízení plynového kotle do ŠJ.

Usnesení č. 8/29/19: RM schválila rozpočet 

regionálního plánu akcí BESIP na rok 2020. 

Regionální plán akcí BESIP na rok 2020 obsahuje 

tyto akce: teoretická a praktická dopravní výuka 

dětí ZŠ - 6000 Kč, oblastní kolo DSMC 2020 – 

28 000 Kč, okresní kolo DSMC 2020 – 35 000 Kč, 

akce „Jsem účastník provozu“ – 15 000 Kč, akce 

„Bezpečně v provozu“ – 12 000 Kč, a nákup 

materiálu – 25 000 Kč. Financování bude 

provedeno rozpočtem Města Hustopeče, položka 

„Činnost místní správy“.

Usnesení č. 9/29/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

stanovení výše paušální částky dle § 71 odst. 

4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pro neuvolněné 

členy zastupitelstva obce ve výši 215 Kč/hod. za 

8 hod. denně. Částka je stanovena pro kalendářní 

roky 2020 - 2021.

Usnesení č. 10/29/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

určení doby nezbytně nutné k výkonu funkce dle 

ustanovení § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, pro neuvolněné zastupitele, kteří jsou 

voleni jako členové rady města. Nezbytně nutná 

doba se stanovuje na 8 hodin v den jednání rady 

města, které proběhlo dle radou schváleného 

harmonogramu (tj. 1 x za cca 14 dnů).

Usnesení č. 11/29/19: RM bere na vědomí úpravy výše 

vodného a stočného ve městě Hustopeče pro rok 

2020.

Usnesení č. 12/29/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem, 

a to k pozemkům p.č.: 1833/5, p.č. 1833/8, p.č. 

1833/11, p.č. 1833/12, p.č. 1833/13, p.č. 1833/14, p.č. 

1833/15, p.č. 1860/3, p.č. 1860/4, p.č. 1860/5 v k.ú. 

Hustopeče u Brna s Českou republikou – Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Odloučeným pracovištěm Břeclav, náměstí T. G. 

Masaryka 3, 690 15 Břeclav.

Usnesení č. 13/29/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem, a to 

k pozemkům p.č.: 108/7, p.č. 108/8, p.č. 218/1, p.č. 

218/2, p.č. 218/4 v k.ú. Hustopeče u Brna s Českou 

republikou – Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Odloučeným pracovištěm 

Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 15 Břeclav.

Usnesení č. 14/29/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovitým 

věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/

BBV/10105/2019-BBVM, a to pozemků parcela 

č. 4650/40 a parc. č. 4650/41 v k.ú. Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče z vlastnictví České 

republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Nově Město, Praha 2 do vlastnictví města 

Hustopeče.

Usnesení č. 15/29/19: RM schválila uzavření smlouvy 

o příspěvku na spolufi nancování sítě sociálních 

služeb obcí s rozšíř. působností Hustopeče pro rok 

2020 mezi městem Hustopeče a
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1. městysem Boleradice

2. obcí Borkovany

3. obcí Bořetice

4. obcí Brumovice

5. obcí Diváky

6. obcí Horní Bojanovice

7. obcí Kašnice

8. městem Klobouky u Brna

9. obcí Kobylí

10. obcí Krumvíř

11. obcí Křepice

12. obcí Kurdějov

13. obcí Morkůvky

14. obcí Němčičky

15. obcí Nikolčice

16. obcí Popice

17. obcí Pouzdřany

18. obcí Starovice

19. obcí Starovičky

20. obcí Strachotín

21. obcí Šakvice

22. obcí Uherčice

23. obcí Velké Hostěrádky

24. městysem Velké Němčice

25. městem Velké Pavlovice

26. obcí Vrbice

Usnesení č. 16/29/19: RM schválila uzavření dodatku 

č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové 

dokumentace na akci: „Hustopeče – chodníky 

a komunikace ulice Alšova“ s Viadesigne s.r.o., 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 

27696880.

Usnesení č. 17/29/19: RM schválila uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování 

projektové dokumentace na akci: „Hustopeče 

– ul. L. Svobody, chodník a podélné parkování“ 

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

690 02 Břeclav, IČ: 27696880.

Usnesení (úkol) č. 18/29/19: RM ukládá připravit 

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zpracování 

projektové dokumentace na akci: „Víceúčelové 

hřiště – část in-line dráha“ s Viadesigne s.r.o., 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 

27696880, kterým bude možné ukončit plnění 

z této smlouvy.

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

dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

projekční kancelář Puttner s.r.o., Šumavská 

461/15, Brno na stavbu "Hustopeče, Javorová, 

k.NN Kurcová, verze připojení vzduchem" 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu.

Usnesení č. 20/29/19: RM schválila uzavření Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č. 1040016748/002 se společností E.ON 

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

Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu "Hustopeče, 

Javorová, přípojka NN vzduchem Kurcovi" za 

jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 21/29/19: RM schválila záměr pachtu 

pozemků p. č.5779/1, 5778/1, p. č. 5778/2, 

zapsaných na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení č. 22/29/19: RM doporučuje ZM neschválení 

vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 

5779/2 a p. č. 5780/2, zapsaných na LV č. 

10001 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 23/29/19: RM schválila snížení nájemného 

pro Muzejní spolek, z. s. se sídlem Dukelské 

nám. 94/23, 693 01 Hustopeče, IČ 22673075 na 

pronájem konferenčního sálu v Kině Hustopeče 

na výroční členskou schůzi dne 07.01.2020 na 

90 Kč/hod vč. DPH.

Usnesení č. 24/29/19: RM schválila změnu 

organizační struktury Městského úřadu 

Hustopeče, která vznikne přesunem agendy 

podatelny z organizační složky Správa a údržba 

budov. Agendy podatelny budou zařazeny pod 

Správní odbor Městského úřadu s účinností od 

1. 1. 2020. Tento přesun je podmíněn schválením 

změny statutu Správy a údržby budov na jednání 

Zastupitelstva města dne 19. 12. 2019.

Usnesení č. 25/29/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

Dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizační 

složky Správa a údržba budov města Hustopeče.

Usnesení č. 26/29/19: RM bere na vědomí zápis ze 

stavební komise ze dne 27. 11. 2019.

Usnesení č. 27/29/19: RM schválila žádost Ing. arch. 

… v zastoupení investora … a … o souhlas se 

stavebním záměrem na akce "Rekonstrukce RD, 

Komenského 850/17, Hustopeče".

Usnesení č. 28/29/19: RM neschvaluje souhlas 

s projektovou dokumentací a stavbou 

"1040016008 - Hustopeče, Nádražní – ZD, 

obnova NN, Hanák" investora E.ON Distribuce 

a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. RM 

nesouhlasí s vedením trasy, doporučujeme vyřešit 

celou lokalitu s územní studií S6, minimálně 

oblast „bývalých vepřínů, aby se v budoucnu 

nemusely pro každý objekt vést samostatné 

rozvody NN".

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

s projektovou dokumentací a stavbu "Garáž – 

novostavba p.č. 1534, 1535, 1536 a 1537, Nádražní, 

Hustopeče" dle žádosti Ing. … v zastoupení 

investora …, …, Hustopeče.

Usnesení č. 30/29/19: RM doporučuje ZM neschválení 

vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 

1262/1 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 31/29/19: RM doporučuje ZM neschválení 

vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 

5758/1 o výměře 480 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 32/29/19: RM schvaluje vyhlášení záměru 

pachtu pozemku p.č. p. č. 5758/1 o výměře 

480 m2 zapsaného na LV 10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna.

Usnesení č. 33/29/19: RM schválila souhlas se 

zrušením vedení VN od vodojemu po Agrotec. 

RM však nesouhlasí s navrženým vedením 

trasy pod cyklostezkou, proto požaduje upravit 

projektovou dokumentaci.

Usnesení č. 34/29/19: RM schválila návrh na nové 

trasování kabelů NN pro lokalitu S2 Křížový 

vrch, s následujícími požadavky na doplnění 

a upřesnění projektové dokumentace:

1, připoložení kabelů VO do trasy kabelů NN z důvodu 

co nejmenšího zatížení pozemku

2, požadujeme umístit přípojkové skříně pro RD na 

hrany soukromých pozemků

3, pod navrženými parkovacími místy umístit kabely 

do chrániček/bet. žlabů

4, součástí projektu bude nová přípojka pro amfi teátr.

Usnesení č. 35/29/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení vyhlášení záměru prodeje pozemků p. 

č. 283/4 a p. č. 256/2, zapsaných jako zastavěná 

plocha a nádvoří na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna, za cenu dokupů. Text záměru je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 36/29/19: RM schválila zrušení vyhlášené 

veřejné zakázky "Zpracování pasportů města 

Hustopeče" v souladu s Obecnou části pravidel 

pro žadatele a příjemce v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost.

Usnesení č. 37/29/19: RM schválila výzvu k podání 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby mimo režim zákona o zadávání veřejných 

zakázek na "Zpracování pasportů města 

Hustopeče" k projektu s názvem "Strategické 

řízení a pasportizace města Hustopeče", reg. číslo 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010098.

Usnesení č. 38/29/19: RM schválila složení komise pro 

otvírání nabídek a pro posouzení a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku "Zpracování 

pasportů města Hustopeče" k projektu s názvem 

"Strategické řízení a pasportizace města 

Hustopeče", reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_0

80/0010098

Členové: …, …, …

Náhradníci: …, …, …

Usnesení č. 39/29/19: RM neschvaluje vybudování 

nového parkovacího místa na městském 

pozemku p. č. 1677/1 v sousedství pozemku p. č. 

1688 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 40/29/19: RM schválila přemístění 

pergoly p. … ke štítové zdi budovy Okružní 

1158/8, Hustopeče na pozemek p. č. 

991/11 v k.ú. Hustopeče u Brna. Pergola bude 

sloužit veřejnosti, v případě budování, opravy či 

rekonstrukce sítí má vlastník povinnost pozemek 

bez náhrady vyklidit. RM upozorňuje na nutnost 

dodržení stavebního zákona.

Usnesení č. 41/29/19: RM schválila darovací smlouvu 

s ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha, 

IČ: 26725967, kterou město získává darem 

fi nanční částku 50.000,-Kč na úhradu nákladů 

spojených s rehabilitací zdravotně postiženého … 

z …. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 42/29/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení darovací smlouvu s Asociací rodičů 

dětí s DMO a přidruženými neurologickými 

onemocněními ČR, z.s., Sokolovská 6062/32, 

Poruba, 708 00 Ostrava, IČO:01715640, 

kterou město poskytuje účelově určený 

fi nanční dar 50.000 Kč na úhrady nákladů 

spojených s rehabilitací zdravotně postiženého 

…, bytem …, nebo pořízením rehabilitačních 

a kompenzačních pomůcek pro tuto osobu. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 43/29/19: RM schválila uzavření smlouvy 

o dílo na přepracování projektové dokumentace: 

"Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4" 

se společností JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 

4, 690 02 Břeclav, IČ: 26234149 za částku 

187.000 Kč bez DPH do 30.4.2020.

Usnesení č. 44/29/19: RM schválila kupní smlouvu 

s Pavlem Slámou, Revoluční 846, 691 02 Velké 

Bílovice, IČ 04221770 na dodávku 11 ks střešních 

oken na adresu Svat. Čecha 174/1, Hustopeče za 
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cenu 293.741vč. DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 45/29/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče 

č. 9/2019 o místním poplatku z pobytu. Text 

obecně závazné vyhlášky je přílohou zápisu.

Usnesení č. 46/29/19: 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. 47/29/19: RM bere na vědomí zápis ze 

Sociální komise ze dne 25.11.2019.

Usnesení č. 48/29/19: RM schvaluje dohodu 

o ukončení nájmu bytové jednotky č. 

117 na adrese Kpt. Jaroše 1101/1, Hustopeče, mezi 

městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem …, 

Hustopeče, k datu 10. 12. 2019. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 49/29/19: RM schválila dodatek č. 5 ke 

smlouvě o nájmu bytu č. 2, na adrese Smetanova 

78/2, Hustopeče, uzavřený mezi městem 

Hustopeče a …, nar. …, a …, nar. …, oba trvale 

bytem …, Hustopeče a kterým se současným 

nájemníkům prodlužuje nájem do 30.11.2020. 

Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 50/29/19: RM schválila přijetí paní …, 

nar. …, trvale bytem …, …, do Domu – Penzionu 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 106, 

k datu 09.12.2019.

Usnesení č. 51/29/19: RM schválila Smlouvu o nájmu 

bytu – byt č. 106, Dům – Penzion pro důchodce, 

Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou mezi Městem 

Hustopeče jako pronajímatelem a paní …, nar. …, 

trvale bytem …, …, jako nájemníkem. Smlouva 

se uzavírá s účinností od 09.12. 2019 do 31. 12. 

2020 s možností opce. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 52/29/19: RM schválila Darovací smlouvu 

ve výši 50.000 Kč, uzavřenou mezi Městem 

Hustopeče jako obdarovaným a paní …, nar. 

…, trvale bytem …, …, jako dárcem. Smlouva se 

uzavírá s účinností k 09.12.2019. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.

Usnesení č. 53/29/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

prověření návrhu změny využití pozemků p. č. 

4536/18, 4536/183 a 4536/170 v Hustopečích pro 

záměr ČERPACÍ STANICE PRO LNG, společnosti 

AGROTEC a.s., se sídlem v Hustopečích, 

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957, 

v rámci Změny č. 3 Územního plánu Hustopeče.

Usnesení č. 54/29/19: RM bere na vědomí zápis 

z Komise pro územní rozvoj ze dne 8. 10. 2019.

Usnesení (úkol) č. 55/29/19: RM projednala zápis 

z Komise pro územní rozvoj ze dne 8. 10. 

2019 a ukládá:

- dohledat a předložit komisi a RM směrnici 

k  udělování příspěvku na opravy historicky

   cenných nemovitostí,

- předložit RM analýzu využití náměstí,

- rozeslat koncepci Sportovně relaxační zóny na 

příslušné komise (ŽPaZ, Dop, Stav., Sport.)

   k  seznámení a další spolupráci při jejím 

rozpracování.

Usnesení č. 56/29/19: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu.

Usnesení (úkol) č. 57/29/19: RM ukládá jednat 

s  potencionálním developerem v  lokalitě 

prasečáků o vyčlenění plochy o výměře cca 

2.000 m2 pro potřebu úložiště materiálu 

a techniky pro Městské služby.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Hustopečský volejbalový klub je už několik 

let zapojen do projektu Českého volejbalového 

svazu (dále ČVS) Barevný minivolejbal. Jedná 

se o variantu klasického šestkového volejbalu, 

který je ovšem přizpůsobený dětem mladší-

ho věku. Minivolejbal je určen dětem prvního 

stupně základní školy. Jednotlivé barvy pak 

určují stupeň pokročilosti a náročnosti vari-

ant.  „Snažíme se zapojit všechny naše děti 

již od začátku. První kategorií jsou žlutí, kteří 

začínají s přehazovanou a nejstarší kategorií 

jsou pak modří, kteří již hrají klasický volejbal," 

vysvětlila trenérka Machová. „Vidíme obrovský 

přínos tohoto projektu. Děti, které nastoupí do 

minivolejbalu, u sportu zůstanou, a také jsou 

technicky více připraveni na klasický šestkový 

volejbal," doplnil trenér Groh. 

Volejbal je technicky velice náročný sport, 

a proto hustopečský klub klade také důraz 

na metody, které jsou využity pro výuku dětí. 

V průběhu let se jednotlivé metody mění, 

je důležité sledovat nové trendy. Trenéři se 

pravidelně zúčastňují kurzů, které pořádá 

ČVS a zakládají se na propojení praxe a teorie 

v samotném sportu. „Na tréninku se může stát, 

že volejbal ani nehrajeme. Snažím se propo-

jit všechny sporty, u minivolejbalu je důležité, 

aby děti na konci zvládly technicky všechny 

volejbalové činnosti – od podání až po smeč. 

Děti na prvním stupni jsou více "tvarovatelné", 

učí se velmi rychle a ke sportu si vytvoří silnější 

vazbu. Jsem ráda, když děti chodí na volejbal, 

ale zároveň mají u toho další sporty, například 

atletiku, plavání či tenis, jsou pak všestranněj-

ší," vysvětlila trenérka. 

 Další turnaj minivolejbalu se uskuteční 

v Hustopečích 12. ledna 2020, a budou zde 

k vidění nejmenší kategorie – žlutý, oranžový 

a červený volejbal. Hustopečský volejbalový 

klub má stále otevřené registrace pro nové 

hráče jakéhokoli věku. „Rodiče nám mohou 

psát na facebookovou stránku Volejbal Husto-

peče anebo přímo volat na číslo 602 574 521. Za 

mě je volejbal nejlepší cesta k tomu, jak se děti 

mohou naučit spolupráci. Největší odměnou 

je to, když vidím své svěřence na turnaji vystu-

povat jako tým," zakončila Machová.

Tereza Machová

Barevný volejbal nás baví 

Minivolejbal je určen dětem prvního stupně základní školy. Jednotlivé barvy určují stupeň pokročilosti 

a náročnosti variant.
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Dlouhodobé mistrovské soutěže stolních 

tenistů mají za sebou první polovinu sezóny 

a po krátké přestávce začnou opět v polovině 

ledna. A jak si vedou jednotlivá družstva?

A družstvo má na svém kontě po polovině 

první ligy 5 vítězství, 2 remízy a 6 porážek.

„První liga je nejsilnější za celou dobu, co 

v ní hrajeme. V každém družstvu hrají špičkoví 

hráči, mnozí z nich ještě nedávno hráli českou 

extraligu. Každé vítězství musíme perně vybo-

jovat, utkání jsou velmi vyrovnaná a rozhodují 

maličkosti. Ale naši hráči se s tím zatím vyrov-

návají víc než dobře. Porazili jsme všechna 

družstva, která jsou v tabulce za námi a do 

odvet jdeme s optimismem. Pokud nedojde ke 

zranění některého z klíčových hráčů, věřím, že 

ligu v pohodě uhrajeme, nyní jsme na osmém 

místě tabulky a na sestupové příčky máme dvě 

vítězství k dobru,“ uvedl předseda klubu Jan 

Matlach. Tahouny týmu jsou Tomáš Kopányi, 

Tomáš Koldas a Antonín Schwarzer.

B družstvo je v krajské soutěži po polovi-

ně také na osmém místě s bilancí 3 vítězství, 

3 remízy a 4 porážky. Hrajeme to, co jsme si 

plánovali před začátkem soutěží, v  klidném 

středu tabulky bez obav ze sestupu. Kádr 

mužstva máme stabilizovaný a dostatečně 

zkušený, hráči se rovnoměrně střídají, aby si 

zahráli všichni.

A družstvo mládeže hraje první rok okresní 

přebor. A jako nováček v soutěži si vede napros-

to skvěle, po polovině soutěže je na třetím 

místě, dokázalo 7krát vyhrát a jenom dvakrát 

prohrálo. „Mám z  nich skutečně radost, všich-

ni začali se stolním tenisem v lednu 2019 a po 

roce mají skvělé výsledky a výbornou výkon-

nost,“ pochválil chlapce Matlach. Sami na sobě 

vidí, jak se za tu dobu zlepšili.  

 V oddíle klademe na mládež velký důraz, 

na trénink s nimi chodí mimo hlavního trenéra 

Františka Hanáka, další trenéři - Marian Preiss, 

Libor Melichar, Honza Pleskač, Jan Matlach, 

někdy přijdou vypomoct i hráči z B družstva 

dospělých. A to má velký vliv na zlepšující se 

výkonnost chlapců. Nejdůležitější ovšem je, 

že je to zatím moc baví, absenci na trénincích 

skoro neznáme, rodiče chlapce podporují. Teď 

nastává období, kdy jezdíme po turnajích 

jednotlivců, už jsme byli v Břeclavi, v Klobou-

kách a Mikulově. A po novém roce druhá polo-

vina dlouhodobé soutěže a na konci února 

krajský turnaj u nás v Hustopečích. Akcí je 

hodně a chceme dát příležitost všem. Výbor-

ných výsledků dosahují Ondra Topinka, Kuba 

Sedláček, Tomáš Wech, ale snaží se i všichni 

zbývající, Standa Sedláček, Ondra Chloupek, 

Honza Hubička, Rafael Střelec, Jose Růžička, 

Štěpán Kufa a Matěj Sedláček. 

Jan Matlach, 
předseda oddílu stolního tenisu

Stolní tenisté Agrotecu v polovině sezóny
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Nejlepší hráči hustopečského A družstva Kopányi a Schwarzer při čtyřhře. 

Poslední listopadovou  sobotu se hrálo 

v Jehnicích 3. kolo krajské soutěže starších 

žákyň. Družstvo TJ Agrotec Hustopeče odjíž-

dělo s  odhodláním navázat na zlepšené výko-

ny z druhého kola, bohužel stále bez zraněné 

první nahrávačky T. Nálezné. Prvnímu soupeři 

TJ Slovan Ivančice se podařilo získat jeden set. 

V tiebreaku však již naše hráčky nenechaly nic 

náhodě, povolily soupeři pouze 3 body a zápas 

tak dotáhly do vítězného konce. Druhý a třetí 

zápas byl již v režii našich hráček, a to přede-

vším díky kvalitnímu servisu. Družstvo TJ 

DDM Brno B i TJ Sokol Jehnice porazily 2:0 na 

sety. 

Starším žákyním se podařilo vyhrát všech-

ny tři zápasy 3. kola a zaslouženě postoupily do 

vyšší skupiny. 

šj

Kadetky TJ Agrotec Hustopeče sehrály 

v  sobotu 7.12.2019 v  Hustopečích 3.kolo kraj-

ského přeboru postupně s  Letovicemi, Soko-

lem Jehnice a VK Brno. Soupeřkám z  Letovic 

tentokrát vzdorovaly jen v  začátcích setů, po 

vydařených sériích podání soupeřek byly 

koncovky jednoznačné, prohra  - 0:2 (-13,-19). 

Proti Jehnicím holky bojovaly, přes prohraný 

první set se nevzdaly a druhý vyhrály. Nadšení 

si ovšem do tiebreaku nepřenesly a rozhodující 

set prohrály  - 0:2 (-8, 21,-8). Třetí zápas přinesl 

několik zvratů. Naše hráčky bohužel nezvládly 

koncovky obou setů a darovaly všechny body 

soupeřkám - 0:2 (-20,-21). Sestava: B.Bedřicho-

vá, A.Kleinová, V.Krušinová, J.Kosíková, T.Ná-

lezná, A.Svobodová, A.Špačková

gp

Tři výhry volejbalových starších žákyň

Volejbalové kadetky prohrály

Ve třetím kole soutěže se starším žákyním dařilo.

Kadetkám první prosincovou 

sobotu herní štěstí  nepřálo.      
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Vynikajících výsledků dosáhli stolní tenisté 

hustopečského AGROTECU v polovině prosin-

ce na okresních přeborech nejmladšího žactva, 

které se konaly v Kloboukách.

Ve čtyřhře se přeborníky okresu stali 

Ondřej Topinka a Jakub Sedláček, kteří ve fi ná-

le porazili pár Třetina - Král z Břeclavi. Výborné 

třetí místo ve čtyřhře pak získali Jan Hubička 

a Rafael Střelec. 

Ve dvouhře nejmladších žáků pak druhé 

místo obsadil Jakub Sedláček, který prohrál 

ve fi nále s Hanákem z Morkůvek a třetí místo 

obsadil Tomáš Wech. 

Celkem tedy přivezli členové kroužku stol-

ního tenisu, který pracuje pod patronací oddí-

lu stolního tenisu TJ AGROTEC, 4 medaile. Je to 

velký úspěch, neboť kroužek funguje prvním 

rokem a je vidět, že chlapci mají talent a výbor-

né trenérské vedení.

Jan Matlach,
předseda odílu stolního tenisu

Topinka a Sedláček  okresními přeborníky

I v letošním roce budou mít sportovní 

fanoušci v Hustopečích šanci zvolit si svého 

nejoblíbenějšího sportovce, naději a kolektiv 

města za rok 2019. V rámci tradiční ankety 

o nejlepšího sportovce města se opět uskuteč-

ní i hlasování veřejnosti. Anketu najdete na 

webových stránkách města a hlasovat může-

te do 10. 1. 2020. Cena veřejnosti je vyhlášena 

v kategoriích jednotlivec, sportovní naděje 

a kolektiv. Zároveň se tak dostanete do sloso-

vání o zajímavé ceny. Vyhlášení výsledků anke-

ty proběhne 28. ledna 2020 v kině.

Cena veřejnosti: KATEGORIE JEDNOTLIVCI 

• Galburová Martina

 (SK Atletika Hustopeče – TJ Agrotec Hustopeče)

• Kozák Radek

(Sportovní střelba)

• Mrnuštík Pavel 

(Házená Legata Hustopeče) 

• Očenášek Zdeněk

(Futsal – TJ Agrotec Hustopeče)

• Rada Martin, Jugas Jaroslav (Automobilový 

sport – Agrotec Autoklub Hustopeče) 

• Schwarzer Antonín 

(Stolní tenis – TJ Agrotec Hustopeče)

• Stehlíková Denisa 

(SK Atletika Hustopeče – TJ Agrotec Hustopeče) 

Cena veřejnosti: KATEGORIE NADĚJE 

• Humpolíková Mia (SK Atletika Hustopeče 

– TJ Agrotec Hustopeče, ročník 2004) 

• Kos Jan 

(Plavecký klub Hustopeče, ročník 2011) 

• Nacházel Samuel 

(Házená Legata Hustopeče, ročník 2007) 

• Paulík Štěpán 

(SK Atletika –TJ Agrotec, ročník 2006) 

• Sigmundová Elisabeth 

(Sportovní stáj Valkýra, ročník 2012) 

• Stehlík Viktor

(FC Hustopeče, ročník 2009) 

• Sůkal Vojtěch 

(L.F. Club Karate Hustopeče, ročník 2004) 

• Vaculík Martin 

(ŠK Agrotec Hustopeče, ročník 2004) 

Cena veřejnosti: KATEGORIE KOLEKTIV 

• SK Atletika Hustopeče (TJ Agrotec) – ml. 

a st. žáci (trenéři: Zbyněk Háder, Michaela 

Houdková, Petr Pláteník, Lukáš Galbavý)

• TS Danceversity Group, Hustopeče – žáci 

(trenéři: Komoňová Barbora, Vrbová Eliška, 

Furch Michal) 

• FC Hustopeče – starší přípravka (trenér: 

Michal Vlk, Petr Stehlík)

• Házená Legata Hustopeče – mladší a starší 

žáci (trenéři: Petr Semerád, David Semerád) 

• Move Around – žáci (trenér: Šárka Hanáková)

• Stolní tenis – TJ Agrotec Hustopeče – 

mladší žáci (trenér: Petr Hoferik) 

• Šachy - ŠK Agrotec Hustopeče – žáci (trenér: 

Luboš Kuchynka)

• Futsal – TJ Agrotec Hustopeče – muži 

(trenér: Michal Stehlík) 

• Házená Legata Hustopeče – muži (trenér: 

Petr Semerád)

• Stolní tenis – TJ Agrotec Hustopeče „A“ 

družstvo muži (trenér: Petr Hoferik) 

• Šachy - ŠK Agrotec Hustopeče – „A“ (trenér: 

Luboš Kuchynka)

PODMÍNKY HLASOVÁNÍ:

· Anketu vyhlašuje Sportovní komise RM 

Hustopeče.

· Termín hlasování je do pátku 10. ledna 

2020 do 15:00 hodin.

· Hlasy, které obdržíme po tomto termínu, 

nebudou započítány.

· Každý může v anketě hlasovat pouze 

jednou /hrajte fair play/.

· Každý může přiřadit pouze 1 hlas v kategorii 

jednotlivci, 1 hlas v kategorii naděje a 1 hlas 

v kategorii kolektiv.

· Je nutné uvést údaje: jméno a příjmení, 

e-mail a telefonní číslo hlasujícího.

· Pokud se e-mailové adresy nebo telefonní 

čísla budou shodovat, nebudou takové 

hlasy do ankety započítány.

Zbyněk Háder, Petr Fridrich

Hlasujte v anketě SPORTOVEC ROKU 2019 MĚSTA HUSTOPEČE
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Loňské vyhlašování vítězů Ankety sportovec roku.

HLASUJTE na

www.hustopece.cz

do 10. 1. 2020

Medailisté čtyřhry, třetí zleva Sedláček, Topinka, Hubička, Střelec.
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Doba adventu bývá naplněna různými 

dobročinnými projekty, lidé jsou vděční za 

vše krásné, čeho se jim dostalo a snaží se 

myslet i na ty, kteří tolik štěstí neměli. V neděli 

8. prosince uspořádali házenkáři hustopečské 

Legaty benefi ční odpoledne, městská hala 

byla plná sportu, tance a zábavy. 

Získané peníze se klub rozhodl darovat 

k úhradě léčby, speciálních rehabilitací a poří-

zení kompenzačních pomůcek Ivě Záděrové. 

„Byla to dřív sportovkyně, jezdila na koni, ale 

měla vážný úraz, tak jsme si řekli, že ji my spor-

tovci podpoříme,“ objasnil motivaci pořadate-

lů trenér klubu Házená Legata 

Hustopeče Petr Semerád.

Program zahájil zápas 11. 

kola 2. ligy mladšího dorostu. 

„Hráli proti poslednímu Juliá-

novu, utkání zvládli a vyhráli 

ho o osm gólů, takže jim gratu-

luju,“ pochválil mládežnický 

tým Semerád. 

Následovalo exhibiční 

utkání mezi celky učitelů dvou 

hustopečských základních škol. 

„Přijali jsme výzvu od Lega-

ty, abychom dali dohromady 

tým za Nádražku a tak jsme neváhali. U nás 

ve škole je několik žen, které házenou hrávaly, 

paní ředitelka sportovní typ, proto jsme sesta-

vili tým, jednou jsme si zatrénovali a přineslo 

to ovoce,“ představila vítězný celek učitelka 

Ivana Brabcová.

Po další exhibici, tentokrát bývalých hráček 

klubu, Legata ladies, se hrací plocha rozdělila 

na dvě hřiště a ke svému exhibičnímu utkání 

nastoupila domácí starší a mladší přípravka. 

V této kategorii trénují v Hustopečích dvakrát 

týdně asi tři desítky dětí a klasické zápasy ještě 

nehrají. „Jednou za 14 dní se udělá turnaj, kde 

se sjede 5 až 6 měst, nehraje se na výsledky, 

jako odměnu děti dostávají sladkosti. Hlav-

ním smyslem je, aby to děti bavilo, přitáhli 

jsme je ke sportu,“ objasnil trenér Legaty.

Před sportovním vrcholem odpoledne 

předvedli tanečníci skupiny Move around 

několik streetdancových formací. Sítě branek 

se zavlnily celkem šedesátkrát a díky vítězství 

35:25 získala Legata do ligové tabulky cenné 

dva body.

Potom už nejmladší hustopečští házenkáři 

přivedli hráče prvoligových celků, pražského 

Chodova a domácí Legaty, k posledními utkání 

podzimní části soutěže. Hosté souhlasili s tím, 

že obě družstva za každou vstřelenou branku 

přispějí Ivě Záděrové částkou 100 korun. 

Mnozí fanoušci hustopečského klubu si po 

zápase kromě radosti z  vítězství svého týmu 

odnášeli i krásné ceny z tomboly, které na tuto 

charitativní akci darovaly fi rmy z  Hustopečí 

a okolí. Přes 200 lákavých cen bylo vystaveno 

hned při vstupu do haly, a tak se u prodejního 

pultu neustále tvořil hlouček zájemců o obál-

ku s losy. 

Celkový výtěžek z  gólů, tomboly a dobro-

volného vstupného dosáhl úctyhodných 

43 333,- Kč. Všem, kteří přispěli k tak pěknému 

výsledku odpoledne, patří velké díky!

-kam-

Legata hrála pro Ivu Záděrovou

Vrcholem benefi čního odpoledne bylo utkání 

domácího prvoligového týmu mužů s pražským 

Chodovem.
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V pondělí 16. 12. 2019 se děti z atletické 

přípravky rozloučily pred vánočními prázd-

ninami společným tréninkem s rodiči. Akce 

proběhla v rámci projektu Atletika pro rodinu, 

který zaštiťuje Český atletický svaz. Účast rodi-

čů byla nad očekávání vysoká, a to k radosti 

nejen dětí, ale také trenérek Lucie Krejčiříkové 

a Michaely Houdkové. Rodiče si spolu s dětmi 

vyzkoušeli, jak vypadá jejich trénink a na závěr 

si změřili síly ve skoku do dálky z místa a hodu 

pěnovým oštěpem. Děti i rodiče si užili společ-

né sportování a trenérky se již těší na další 

trénink s rodiči, který se uskuteční v březnu 

2020.

Michaela Houdková 

Malí atleti trenovali s rodiči

V rámci projektu Atletika pro rodinu si děti 

zatrénovaly i se svými rodiči.

Halová sezóna začala mladým hustopeč-

ským atletům dvěma závody v  prosinci. Na 

halovém mítinku žactva v Praze ve Stromovce 

dosáhla nejlepších výkonů Karin Krejčiříko-

vá. Ve skoku do dálky si vytvořila nový osobní 

rekord výkonem 494 cm, kterým se dostala na 

2. místo historických tabulek oddílu. K  výbor-

né dálce ještě přidala i výborný výkon ve výšce 

1,49 m. Na Vánoční laťce Hády v  Brně zvítězil 

v  kategorii přípravek – chlapců Jan Tančinec 

výkonem 1,30 m a stříbro vybojovala mezi 

staršími žákyněmi Marie Vrbová výkonem 

1,51 m. Pro oba atlety to bylo vyrovnání jejich 

osobních rekordů.

Zbyněk Háder,
 trenér SK Atletika Hustopeče

Start halové sezóny
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Bez mezinárodního halového mítinku ve 

skoku vysokém Hustopečské skákání si nedo-

vedeme již představit sportovní kalendář 

nejen našeho města, ale i světové atletiky. Jeho 

21. ročník se uskuteční pod názvem „Hustopeč-

ské skákání Agrotec 2020“ v  novém termínu 

8. února. Hlavnímu závodu s řadou špičkových 

světových atletů bude tradičně předcházet 

o dva dny dříve závod mládeže. 

„Nový termín jsme zvolili po dohodě 

s  ostatními mítnky v  Evropě s  ohledem 

na školní prázdniny u nás a také proto, že 

jsme chtěli zkusit nový model High Jump 

Grand Prix. V  rámci této minisérie proběhne 

nejprve mítink Beskydská laťka v  neděli 2. 2. 

2020 v Třinci a o týden poté závod v Hustope-

čích,“ vysvětlil posun termínu sportovní ředi-

tel závodu Zbyněk Háder. „Termínově jsme si 

také vyhověli s mítinky v německém Karlsruhe, 

Banské Bystrici na Slovensku a výškařským 

mítinkem v Brně.“

Loňský jubilejní ročník, který máme ještě 

v  živé paměti, patřil mezi nejlepší v  historii. 

Okořenila ho juniorským světovým rekordem 

ukrajinská výškařka Jaroslava Mahuchikh, 

která pak na světovém šampionátu dospě-

lých získala stříbrnou medaili. „Byl to opravdu 

skvělý závod a odpovídá tomu i postavení mezi 

světovými specializovanými mítinky v  žebříč-

ku World Athletics. Mezi všemi mítinky světa 

patří Hustopečím 16. příčka, přičemž v hodno-

cení dosažených výkonů je to dokonce místo 

osmé. Mezi halovými mítinky se pak Husto-

peče zařadily na 6. místo a podle výkonnosti 

to byl dokonce druhý nejlepší mítink světa,“ 

prozradil nám Zbyněk Háder.

I letos chtějí pořadatelé přilákat na start 

atlety ověnčené medailemi z  olympijských 

her, mistrovství světa či Evropy. Svou účast 

pořadatelům slíbila již zmiňovaná Jarosla-

va Mahuchikh z  Ukrajiny (o.r. 204 cm), která 

by v  Hustopečích ráda vylepšila svůj světový 

rekord z  loňska. Vítězství na hustopečském 

mítinku už znají např. Levern Spencer z karib-

ského ostrova sv. Lucie (o.r. 198 cm) nebo Britka 

Morgan Lake (o.r. 197 cm). Světovým halovým 

titulem i osobním rekordem 201 cm se může 

pochlubit Polka Kamila Licwinko. Ještě o centi-

metr lepší osobák má Italka Elena Vallortigara, 

která bude mít v  Hustopečích svou premiéru. 

Další dvě výškařky Anna Šimič z  Chorvatska 

a Iryna Gerashenko z  Ukrajiny naopak znají 

hustopečské prostředí velmi dobře a obě mají 

své osobní maximum shodně na 199 cm.

Mezi muži budou patřit mezi největší 

favority stříbrný a bronzový z  posledního MS 

v  katarském Dauhá, Rusové Mikhail Akimen-

ko a Ilya Ivanyuk (oba o.r. 235 cm). Prvně 

jmenovaný bude v  Hustopečích startovat 

poprvé, stejně jako populární showman 

z  Číny Guowei Zhang s  osobním maximem 

238 cm. Chybět nebude populární Sylwester 

Bednarek z Polska (o.r. 233 cm) i další fi nalisté 

posledního MS Luis Zayas z Kuby (o.r. 230 cm) 

a Louis Rivera z Portorika (229 cm). Zajímavos-

tí na startu bude jistě i nejlepší africký skokan 

Mathew Save z  Keni, který má osobní rekord 

230 cm, a nová naděje italské výškařské školy 

Stefano Sottile (o.r. 233 cm). Pořadatelé nyní 

dopřesňují starty jednotlivých závodníků. 

Finální startovní listinu přineseme v  dalším 

čísle Hustopečských listů. 

A jedna perlička nakonec. Pořadatelům 

v  Hustopečích se ozval světový rekordman, 

olympijský vítěz a několikanásobný mistr 

světa Javier Sotomayor, který jim vzkázal, že 

by se rád znovu podíval do Hustopečí na zdejší 

výškařský mítink. Při jeho poslední návštěvě 

v  roce 2011 jsme mohli sledovat tři pokusy 

o vylepšení jeho světového rekordu Ivanem 

Uchovem. Budeme svědky něčeho podobného 

i letos?

-had-
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Svou účast na únorovém mítinku přislíbila Jaroslava Mahuchikh z Ukrajiny, která by v Hustopečích ráda 

vylepšila svůj světový rekord z loňska.
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Vzpomínky

Když zemře maminka, sluníčko zajde,

v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.

Po celém světě, ach, sotva se najde,

kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 8. prosince 2019 jsme vzpomněli 7. smutné 

výročí chvíle, kdy nás navždy opustila naše 

maminka, paní Jana Slaninová roz. Paschová.

S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají

syn Petr a dcera Martina s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,

ale láska a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 20. ledna vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší 

maminky, paní Marie Strouhalové.

S láskou vzpomínají dcera Marie a syn Bohuslav 

s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází. 

Dne 14. ledna by se dožil 78 let 

pan Josef Strouhal z Hustopečí.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka a děti 

s rodinami. 

V životě se loučíme mnohokrát, 

s maminkou jenom jednou.

Kdybychom si oči vyplakali,

její už se neohlédnou.

Dne 17. ledna vzpomeneme 3. smutné výročí umrtí 

paní Marie Povolné.

Stále vzpomíná dcera s rodinou.

Dny plynou jak tiché řeky proud,

jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 3. ledna uplynulo třetí smutné výročí chvíle, 

kdy nás navždy opustila maminka, manželka, 

dcera, paní Marie Marešová.

S láskou a s bolestí v srdcích vzpomínají maminka 

Pavla, manžel Jiří, dcera Lenka s rodinou.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci listopadu 2019
02.11.1939 Jarmila Bezděková

03.11.1938 Oldřich Zeman

04.11.1938 Marie Brenkusová

05.11.1930 Blanka Vaňková

08.11.1936 Jarmila Goláňová

10.11.1935 Marie Kaňová

12.11.1939 Josefa Blažková

14.11.1938 Josef Komínek

16.11.1936 Anna Kostrhunová

19.11.1938 Václav Krátký

20.11.1933 Jaroslav Novotný

24.11.1933 Jan Vahala

24.11.1936 Milada Vintrlíková

24.11.1939 Mária Luklová

26.11.1930 Miloslava Kurdiovská

30.11.1930 Petr Fridrich

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

OBČANSKÁ INZERCE

• Prodám nové postele a skříně. Zn.: sleva. 

Tel.: 722 315 275 

• Prodám nádoby na vodu nebo víno 300 litrů 

- laminát. Cena 1700 Kč/ks. Pro více fotek nebo 

informací mě kontaktujte: 

tel.: 777 066 804, email: 111.11@seznam.cz

• Prodám topinkovač - toaster nerez ve velice 

dobrém stavu. Cena 150 Kč. Pro více fotek 

nebo informací mě kontaktujte: 

tel.: 777 066 804, email: 111.11@seznam.cz

• Prodám kompletní ročníky (1982 - 1989) 

čistých poštovních známek včetně aršíků.

Pro začínající filatelisty nabízím přetisklé 

známky z let 1950 - 90, dle vlastního výběru 

a ohodnocení odběratelem. 

Tel. 519 413 368, volat po 19.hodině.

INZERCE





VSTUP ZDARMA

AGROTEC 2020

6. a  8. února 2020

High jump
grand prix

čtvrtek 6. 2. 2020
9:00  Soutěže žactva

sobota 8. 2. 2020
10:00  Soutěže dorostu
 juniorů a B soutěže

16:30 Začátek hlavních
 soutěží
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