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PROJEKTY MĚSTA REALIZOVANÉ V 
ROCE 2019 A PLÁNY NA LETOŠEK

KRAJ POSTAVÍ V HUSTOPEČÍCH 
DOMOV DŮCHODCŮ ZA 200 MILIONŮ

V LEDNU PLESALI KROJOVANÍ, 
VŠEHOSCHOPNÍ I VINAŘI

TŘÍKRALOVÍ KOLEDNÍCI PODVACÁTÉ
V ULICÍCH MĚSTA, VYBRALI 132 684 KČ

SPORTOVNÍ HALA HOSTILA TURNAJE 
VE FUTSALU A MINIVOLEJBALE

ROČNÍK 2020 . ČÍSLO 2
ZDARMA



Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418
on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 
cena vstupenky: 200 Kč

SCÉNICKÉ ČTENÍ FEJETONŮ „KE KAFI”
ÚČINKUJE AUTORSKÉ DIVADLO MALÉhRY DANIELY 

A NIKOLY ZBYTOVSKÝCH A BARBORY SEIDLOVÉ.

  27.2.
kinokavárna HUSTOPEČE

v 19.30

čtvrtek 2
0

2
0 Předprodej vstupenek, informace: 

Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418
on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 
cena vstupenky: 450 Kč / přístupnost od 12 let 

  6.4.
kino  HUSTOPEČE

v 19.30
pondělí 2

0
2

0

JITKA ASTEROVÁ • IVANA JIREŠOVÁ • DANIELA CHODĚROVÁ

LASKONKY
Divadelní představení na motivy knihy Barbory Nesvadbové

NÁRODNÍ TÝDEN
MANŽELSTVÍ

10. – 16. 2. HUSTOPEČE
Lazy Fox kinokavárna a Hustopečská mandlárna 

nabízí celý týden manželským párům jednu „kávu za h bi k “

 13. 2.  – Kino Hustopeče, film Tenkrát podruhé, VSTUP ZDARMA, 19:00 
14. 2. – hřiště Lipová, Program pro manželské páry, 16:00 – 17:00

www.tydenmanzelstvi.cz

Českobratrská církev
evangelická Hustopečekinohustopece.cz

POHÁDKA
pro děti

sobota

14 | 3 
2020

ZLATOVLÁSKA
v 10.00 kinosál HUSTOPEČE

Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418
on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 
cena vstupenky: 100 Kč
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Vážení spoluobčané,
první měsíc roku 2020 je nenávratně pryč. A kralující paní 

Zima jako by ztrácela svoji sílu. Teploty mírně pod bodem 

mrazu, sněhu sporadicky, občas mírná ledovka a ráno zamrzlá 

skla automobilů. Za sněhem tedy vyznavači zimních sportů 

musí vyrazit do hor. Nebo na umělý svah do Němčiček, 

případně si zabruslit s  Pavučinou do Břeclavi.  Úspěšně 

proběhly první plesy a maškarní bál. Bilancuje se na poli 

sportovním. V boleradickém divadle byli vyhodnoceni nejlepší 

fotbalisté okresu Břeclav, také v  našem městě už známe 

nejlepší sportovce roku 2019. V pátek 14. února budeme úplně 

poprvé hostit nejlepší sportovce okresu Břeclav. A to díky 

zázemí v budově Kina. 

Ve městě jsou přerušeny práce na cyklostezce 

s  bezbariérovým chodníkem na křižovatce ulic Tábory 

a Dvořákova. Stavební ruch tam bude obnoven až na jaře. 

Dělníci naopak pracují na stavbě druhého bytového domu na 

ulici Žižkova. Jak už bylo několikrát psáno, první nájemníci 

by se do obou domů mohli stěhovat koncem léta. Díky dvěma 

přiznaným dotacím na nástavbu mateřské školy a modernizaci ZŠ Nádražní se zpracovávají všechny důležité změny, 

které musí být povoleny před samotným zahájením akcí. Důležité je také načasování soutěžení zhotovitelů a řešení 

náhradních prostor. 

V  poslední dnech a týdnech probíhají intenzivní jednání se zástupci Jihomoravského kraje, která mají za úkol 

skloubit zájmy a vize o okolí naší polikliniky, kde se má v tomto roce zahájit stavba domova pro seniory, který bude 

z části také domovem se zvláštním režimem. Snažíme se najít taková řešení, aby byl celý prostor nemocnice i okolí 

polikliniky a budoucího domova ve výsledku co nejlepší.

V roce 2013 se konalo první kolo aukce na plyn a elektřinu pro domácnosti, které zaštítilo město. Společnost Terra 

Group má několik projektů, pod názvem Občanům jsou již zmiňované aukce na energie a nově také služby kominické. 

Podle sdělení zástupce fi rmy domácností zapojených do projektu v našem městě přibývá.

Kdybych se Vás zeptala, co je pět kol, deset témat a 56 otázek, správná odpověď by zněla  Hospodský kvíz neboli 

pubquiz. Proč o něm píšu? Protože už několik měsíců v Hustopečích probíhá. Nikoli ovšem v hospodě, ale v kinokavárně. 

Jde o týmovou hru pocházející z Velké Británie. Tam se zrodil nápad bavit se formou hledání odpovědí nad všetečnými 

otázkami moderátorky s přáteli u skleničky oblíbeného drinku v hospodě. Přijďte se někdy podívat, jak kvíz probíhá. 

Nemůžete sice nahlas fandit jako u sportovního utkání, ale zase se něco nového dozvíte. A třeba nakonec vytvoříte 

vlastní tým, abyste si otestovali svoje znalosti a přitom se bavili.

Na co se můžeme těšit v únoru? Můžeme se jít pobavit na plesy a zábavy, fandit do sportovní haly na již 21. ročník 

Hustopečského skákání. Svoje místo mezi zimními akcemi mají vinařské čtvrtky Českého zahrádkářského svazu, 

kdy se ve sklepě na Turhandlích představují různá vinařství. Akce má řadu příznivců a je hojně navštěvována.

Vážení spoluobčané,
žáci a studenti mají za sebou první pololetí, před sebou jarní prázdniny. Dny se začnou prodlužovat a užijeme si 

postupně více denního světla. Než tomu tak bude, využijte krytý bazén, kino či aktivity Pavučiny a sportovních oddílů, 

aby vám dny rychleji utekly.

Hana Potměšilová, starostka

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

Měsíčník Hustopečské listy 
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Hustopečští radní se sešli v úterý 21. ledna 

ke své 34. schůzi a věnovali se opravě chodníků 

v  Družstevní ulici, úpravě venkovního areálu 

před Pavučinou nebo například monitoringu 

obsazenosti parkoviště u nádraží. 

Družstevní ulice bude mít opravené 
chodníky
  Radní vybrali dodavatele projektové doku-

mentace opravy chodníků na ulici Družstevní. 

„Zpracování projektu bude hotové do dvou 

měsíců od podpisu smlouvy a tato krátká doba 

souvisí s tím, že se nejedná o budování nových 

chodníků, ale rekonstrukci stávajících. Na ho-

tový projekt plynule naváže výběrové řízení na 

zhotovitele,“ vysvětlila starostka Hana Potmě-

šilová.

Nová budova Centra volného času Pavučina 
získá i novou zahradu
Venkovní prostory Centra volného času se 

budou nově upravovat  „V plánu je vybudo-

vání stezky pro bosé nohy, založení trávníků, 

výsadba záhonů, postavení altánu i voliéry,“ 

vyjmenoval prvky místostarosta Bořivoj Švás-

ta. Projekt bude stát více než 800 tisíc korun, 

městskou kasu však vyjde ani ne na polovinu. 

„Schválili jsme smlouvu se Státním fondem 

životního prostředí, který přispěje částkou 

499 tisíc korun,“ doplnil Švásta.

A počítá se i s dalším zvelebováním zahrady. 

To zahrnuje vybavení, které je možné využít 

ve volnočasových kroužcích a jedná se napří-

klad o čmelín, lis na ovoce, zahradní nářadí, 

vyvýšené záhony a chybět nebudou ani lavičky 

a informační panely. „Možnost rozšíření záleží 

na penězích, podpořili jsme na radě města po-

dání žádosti o dotaci ve výši necelých 300 tisíc 

korun do výzvy, ze které je možné tyto aktivity 

zaplatit. Spoluúčast města by byla jen patnác-

tiprocentní,“ vysvětlil Švásta.

 Na parkovišti u vlakového nádraží bude mo-
nitorována obsazenost
Hustopeče se zapojí do projektu dotovaného 

Evropskou unií a na P+R parkoviště u vlakové-

ho nádraží instalují zařízení k  monitorovaní 

aktuální obsazenosti. Přístroj v  hodnotě asi 

150 tisíc korun získá město bezplatně. „V praxi 

to bude fungovat tak, že v každém parkovacím 

místě bude zabudovaný senzor, který detekuje 

obsazenost a tuto zprávu předá do centrálních 

elektronických systémů. Řidiče bude informo-

vat o volné kapacitě světelná cedule, ale najde 

ho např. i v mobilní aplikaci, “ vysvětlil princip 

fungování Švásta. 

Město zažádá o dotaci na částečnou opravu 
domu po paní Nohelové
Radní schválili realizaci programu Podpora 

obnovy kulturních památek prostřednictvím 

Městského úřadu Hustopeče.  Jedná se o do-

tační program Ministerstva kultury ČR, které 

ho uskutečňuje ve spolupráci s obcemi s rozší-

řenou působností. „Pro rok 2020 je v programu 

vyčleněno celkem 509 tisíc korun, které jsou 

určené na zachování a obnovu nemovitých 

kulturních památek. Za Hustopeče plánujeme 

podat žádost na částečnou opravu domu po 

paní Nohelové, jehož je nyní město vlastní-

kem,“ upřesnila Potměšilová.

-hrad-

 Článek byl zveřejněn 23. 1. 2020na webu města.

Radní zasedli v novém roce k jednacímu stolu

Z MĚSTA

Třiatřicátá schůze hustopečských radních 

připadla na úterý 7. ledna. Zabývali se obno-

vou podlahy ve sportovní hale, vybrali dodava-

tele pro zpracování pasportů města a zelenou 

dali fungování dopravní komise.

Oprava povrchu sportovní haly
Do městské sportovní haly nastoupí 

o prázdninách dělníci a zrekonstruují podla-

hu. „Schválili jsme v  této souvislosti darovací 

smlouvu s  TJ Agrotec Hustopeče, díky které 

získalo město současný povrch sportovní 

haly. Tělovýchovná jednota podlahu obno-

vovala v  roce 2005 z  dotačních peněz a podle 

podmínek dotace ji měla ve svém vlastnictví 

nejméně po dobu udržitelnosti projektu. Nyní 

bude hlavním investorem rekonstrukce město 

Hustopeče,“ vysvětlila starostka města Hana 

Potměšilová.

Pasportizace osvětlení, zeleně a mobiliáře 
ve městě

Radní vybrali dodavatele, kteří zpracují 

pasporty města v oblastech veřejné osvětlení, 

zeleň a mobiliář v  Hustopečích. „Strategické 

dokumenty zmapují aktuální stav v  těchto 

oblastech a navrhnou efektivní opatření pro 

provoz, údržbu a modernizaci. S  fi nancová-

ním projektu pomůže dotace z Evropské unie,“ 

doplnil místostarosta Bořivoj Švásta. Výběrové 

řízení se skládalo ze tří dílčích částí a hotovo by 

mělo být do konce roku 2020.

Zřízení dopravní komise
Komise pro dopravu může začít pracovat. 

Radní schválili zřízení komise, která má celkem 

9 členů a bude pracovat pod vedením radní 

pro dopravu Ivany Bundilové. Podle statutu 

se komise bude setkávat nejméně jedenkrát 

v  měsíci a bude řešit palčivé otázky dopravy 

nebo parkování.

Válečný štít bude dál ve stálé expozici
Hustopečský válečný štít z  roku 1915 bude 

i nadále součástí expozice města Hustopeče. 

Od roku 2018 je umístěn ve stálé expozici Ději-

ny města v  Městském muzeu a galerii. Rada 

schválila smlouvu s  Regionálním muzeem 

v Mikulově o výpůjčce štítu do roku 2024. .

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 8. 1. 2020.Fo
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Díky dotaci z Evropské unie se zmapuje stav osvětlení, 

mobiliáře a zeleně v městě. 

UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKU

V době konání Slavností madloní a vína 

(v sobotu 28. března a v neděli 29. března 2020 od 8:00 - 18:00)

bude UZAVŘENA

 místní komunikace směrem k hustopečským rybníkům.

Začátek uzavírky bude u křižovatky ulic Nerudova a Šafaříkova.

Do dvou měsíců bude hotový projekt na opravu 

chodníků na ulici Družstevní. 
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Začátek nového roku je doba bilancování 

a hodnocení toho předešlého. Rok 2019 byl 

v Hustopečích plodný na investiční akce, na 

řadu z nich město získalo dotační podporu.

„Podařilo se dokončit a otevřít budovu 

kina. Toto kulturní zařízení funguje už téměř 

rok a velmi dobře. Podařilo se otevřít budovu 

komunitního centra Pavučiny a také dokon-

čit rekonstrukci a nástavbu Základní školy 

Komenského, což byla velká investice v řádech 

desítek milionů korun,“ připomněla starostka 

Hana Potměšilová. „Přes letní prázdniny dělní-

ci opravili fasádu dvorního traktu Základní 

školy Nádražní a zároveň s tím nainstalovali 

předokenní žaluzie, hotová je i poslední etapa 

rekonstrukce Mateřské školy Pastelka,“ doplnil 

místostarosta Bořivoj Švásta.

Uskutečnily se i významné projekty v oblas-

ti dopravy. „Podařilo se zrekonstruovat ulici 

Tábory včetně podélných parkovacích míst, 

konečně se dořešila propojka mezi ulice-

mi Údolní, Mírová a Generála Peřiny,“ uvedl 

potěšeně Švásta. Byla také zprovozněna první 

etapa cyklostezky ze Starovic až k Základní 

škole Komenského a hotová je i část druhé 

etapy na ulici Bratislavské. 

A nezapomnělo se ani na zelené 

projekty. „Máme dokončený ÚSES dvojku 

a podanou žádost na ÚSES trojku. Snažíme 

se vysazovat i po městě, není to jednoduché, 

protože město je zasíťované, což výsadby 

komplikuje,“ posteskl si Švásta.

Město se v roce 2019 také rozhodlo koupit 

historickou nemovitost na Dukelském náměs-

tí. „Loni se nám podařilo splatit první splátku 

za dům po paní Nohelové, máme ho v majet-

ku, letos doplatíme zbývající částku. Nyní 

uděláme pasport, v jakém stavu nemovitost 

je, a zajistíme nejnutnější opravy. Uvažujeme, 

co s tímto domem dále. Vyzýváme veřejnost, 

aby nám pomohla s tím, jak tento dům opečo-

vávat, jak ho smysluplně využívat, aby sloužil 

všem,“ apeloval místostarosta.

V roce 2020 jsou v plánu mimo jiné dva 

velké projekty. „Čekají nás velké akce, které nás 

potěšily a zároveň přinesou velké organizační 

nároky. Byla nám přiznána dotace na dostav-

bu Mateřské školy U Rybiček, která by měla být 

zahájena někdy v květnu, červnu roku 2020,“ 

informovala Potměšilová. Rozšiřování prostor 

bude vyžadovat velkou trpělivost zejména 

od rodičů, dětí a personálu školky, protože po 

dobu výstavby budou tři třídy muset fungovat 

v náhradních prostorách.

Stavět se bude i na Základní škole Nádražní. 

„Uspěli jsme i u dalšího dotačního titulu, který 

nám už byl jednou zamítnutý, teď ve druhém 

kole jsme ale byli vybráni,“ sdělila starostka.

Dokončena by letos také měla být výstav-

ba dvou domů pro sociální bydlení na Žižkově 

ulici. 

-kam-
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Žáci ZŠ Komenského od září využívají nové prostory.

Funguje i nová budova Pavučiny.

Investice města v roce 2019 a 2020

Projekty realizované v roce 2019 (v tis. Kč)

V následující tabulce jsou představeny projekty, které budou realizovány v roce 2020. Většina 

těchto projektů byla již zahájena a v příštím roce budou ukončeny.

Z  žádostí podaných v roce 2019 nejsou stále známy výsledky k projektům na bezbariérový chod-

ník na ulici Šafaříkova, Tyršova, Brněnská a k projektu Rekonstrukce stadionu.

Město chystá podání žádosti o dotace na projekt Přírodní zahrada u CVČ Pavučina II a

Výsadba stromů v okolí autobusového nádraží a u tržnice. 

Kolektiv pracovníků MPO

Projekt Výše  Celkové Podíl Poskytova-

 dotace náklady města tel dotace

Bezbariérové chodníky „Hustopeče -chodník

 v úseku Komenského - Žižkova“ 3 469   3 641 172  SFDI

Hustopeče - cyklostezka ul. Žižkova, Tábory 6 133 8 094 1 144 SFDI

Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského 46 025 51 138 5 114 IROP

Polyfunkční komunitní centrum Pavučina, Hustopeče 0 29 979 • •

Hospodaření s dešťovými vodami u objektu kina, Hustopeče 388 632 244 MŽP

Vybrané skladebné části ÚSES I 7 543,24 7 585,68 42 OPŽP

Vybrané skladebné části ÚSES II 4 436,98 4 938,2 501 OPŽP

Boží muka nad dálnicí 73 88 • MKČR

Vodovod Pitnerova • 360 360 •

MŠ Školní rekonstrukce 3. etapa • 5 906 5 906 •

Komunikace (propojka Mírová, ul. Tábory) • 5 700 5 700 •

Parkovací plochy (Tábory, urnový háj, Šafaříkova, Brněnská) • 4090 4090 •

Povrch na hřišti ZŠ Komenského • 2 000 2 000 •

Jízdní kola na dětské dopravní hřiště 48 60 60 JMK

Rekonstrukce kina 500 47978 47478 

SPOZAM zázemí krytého bazénu 6 828 12 260 5 432 MŠMT

Rekonstrukce koupelen hotel Formanka • 5 016 • •

SPOZAM Kanalizace bazén • 2 098 • •

Státní fond 
kinematografi e

Projekt Výše  Celkové Podíl Poskytovatel

 dotace náklady města dotace

Hustopeče - cyklostezka Masarykovo nám., ul. Bratislavská 7 295 10 051 2 756 SFDI

Úprava venkovního areálu při CVČ Pavučina, Hustopeče 500 825 325 MŽP

Strategické řízení a pasportizace města Hustopeče • 1 659 • •

MŠ Na Sídlišti - I. etapa, nástavba 31 634 37 160 5 526 IROP

Podporované byty Žižkova I, Hustopeče 6 600 15 349 8 749 MMR

Podporované byty Žižkova II. Hustopeče 8 430 10 910 937 MMR

Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 9 315 10 349 1 034 IROP

Chodníky (Družstevní) • 2 000 • •

Parkovací plochy (Sv. Čecha) • 1 824 • •

VO Brněnská • 4 000 • •

Kotelna, osvětlení, kogenerace bazén - EPC projekt • 9 000 • •

Bezbariérové chodníky Brněnská, Tyršova, Šafaříkova • 3 299 • •

VO hřbitov • 1 000 • •

SPOZAM - topení sportovní haly • 1 500 • •
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Jihomoravský kraj se dlouhodobě potýká 

s nedostatkem zařízení pro seniory. V tomto 

roce se proto rozhodl investovat do výstavby 

domova důchodců a z několika vytipovaných 

míst vybral Hustopeče, které projekt tohoto 

typu mají v plánu už více než 10 let. Stavět se 

začne ještě letos a vedení města i poskytovate-

lé sociálních služeb na Hustopečsku jásají.  

Hustopeče se tím totiž dočkají téměř dvou-

setmilionové investice z Jihomoravského 

kraje.  „V břeclavském regionu nám tyto kapa-

city znatelně chybí. Výhodou projektu v Husto-

pečích je samozřejmě to, že byl ve správný čas 

na správném místě a nemalou měrou pomoh-

la podpora paní starostky, které si velmi váží-

me.  Své místo by v tomto zařízení mělo najít 

asi 50 seniorů a bude koncipován částečně jako 

domov důchodců a částečně jako domov se 

zvláštním režimem," popsal projekt radní Jiho-

moravského kraje Milan Vojta, který Hustope-

če často navštěvuje a situaci mapuje přímo na 

místě.

Od nového zařízení si kraj slibuje přede-

vším zkrácení čekací doby při přijímání nových 

klientů. Jen v loňském roce totiž nebylo možné 

vyhovět více než pěti tisícům žadatelů.  Na 

Hustopečsku pak podobné zařízení chybí 

úplně.  „Celý mikroregion na tuto výstavbu 

čeká, protože nejbližší podobné zařízení je 

v Břeclavi a znatelně tu chybí mezičlánek mezi 

naším Penzionem pro seniory a lůžky na ošet-

řovatelském oddělení nemocnice," popsala 

současný stav starostka Hana Potměšilová, 

která má na realizaci projektu lví podíl.

Svou adresu najde nový domov vedle 

současné polikliniky. „Během letošního roku 

chceme najít dodavatele a zahájit stavbu, 

pravděpodobně koncem léta, výstavba bude 

trvat asi rok a půl," představil hrubý harmono-

gram projektu radní Vojta. První klienty by tak 

domov mohl přivítat už v roce 2022. 

Náklady na stavbu pokryje úvěr a pomoci 

má i dotace z Ministerstva práce a sociálních 

věcí, o kterou kraj zažádal začátkem ledna. 

Obyvatelé Hustopečí plán vítají, přestože to 

pro mnohé z nich znamená komplikaci při 

parkování u polikliniky. Z větší poloviny parko-

viště se totiž už koncem léta stane staveniště.   

„Tou dobou už bude hotová budouva výjez-

dové záchranné služby v areálu nemocnice, 

a část aut se přesune do těchto prostor. I tak to 

ovšem bude vyžadovat trpělivost, ale já věřím, 

že výsledek bude stát za to," neskrývala radost 

starostka.

 -nov-

Článek byl zveřejněn 15. 1. 2020 na webu města.

Vizualizace projektu stavby nového domova 

důchodců.
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Domov důchodců bude. Kraj vybral Hustopeče

Hustopečští radní na své první letošní schů-

zi schválili, že hustopečský válečný štít z  roku 

1915 bude nejméně do roku 2024 součás-

tí expozice o dějinách města, když schválili 

smlouvu o výpůjčce s Regionálním muzeem 

v Mikulově, který má štít zapsaný ve svých sbír-

kách. Od roku 2018 je umístěn ve stálé expozici 

v Městském muzeu a galerii. 

Tento artefakt byl zhotoven v rámci širo-

ké kampaně – tzv. válečného hřebíkování 

(Kriegsnagelung), které spočívalo v tom, že za 

poskytnutí peněžitého daru mohl být přibit 

hřebík do k tomu určeného dřevěného objektu 

(většinou šlo o postavy rytířů, štíty, kříže, slou-

py apod.). Takto vybrané peníze byly směřová-

ny na podporu válečných obětí, pozůstalých 

a raněných, ale mnohem více než získaný 

obnos hrál roli propagandistický účel, který 

posiloval patriotismus a odhodlání „domácí“ 

fronty.

Myšlenka „hřebíkování“ vznikla ve Vídni, 

kde zhotovení prvního objektu – tzv. „želez-

ného obránce“ (Wehrmann in Eisen) inicio-

val korvetní kapitán, hrabě Theodor Hartig. 

Prvními, kdo tehdy zarazili hřebík do dřevěné 

sochy, byli rakouský arcivévoda Leopold Salva-

tor, německý vyslanec Tschirschky-Bögendorff 

a turecký vyslanec Hussein Hilmi-Paša (Turec-

ko bylo v té době válečným spojencem).

Z Vídně se tento druh peněžité sbírky rozší-

řil po celém Rakousku-Uhersku a Německu. 

Do akce bylo zapojováno dokonce i školní 

žactvo. Mísil se zde projev vůle k vítězství, 

pocta padlým, válečný fetišismus, který věřil 

v přenesení síly (rána kladivem patří nepří-

teli, štít z lipového dřeva se mění na „železný 

pomník“).

Hřebíky mohly být nejen železné, ale 

i z cennějších kovů či dokonce postříbřené 

a pozlacené. Mohly mít i různé velikosti. Vždy 

ale platilo, že dar musel být vyšší než cena 

samotného hřebíku.

Hustopečský obranný štít byl instalován 

2. prosince 1915. Na stěně, kam byl umís-

těn, bylo napsáno dvouverší: Ein einsern 

Geschlecht schuf dieses Werk – in eiserner Zeit 

den Helden geweiht (Železné plémě vytvořilo 

toto dílo – v železné době zasvěceno hrdinům).

Štít je vysoký 178 cm (šířka 67 cm) a vyzna-

čuje se mimořádným řezbářským umem, 

a to především ve zpracování erbů Hustopečí, 

Rakouska a Německa.

Na zadní stěně štítu se nachází otvor pro 

knihu dárců; jména nejvýznamnějších doná-

torů najdeme vyražena na hřebících s velkými 

mosaznými hlavičkami. Přední místo zaujímá 

hřeb se jménem tehdejšího hustopečského 

starosty Eduarda Schleimayera.

Soňa Nezhodová,
vedoucí Městského muzea a galerie Hustopeče

Obranný štít zůstane ve stálé expozici dějin města

Štít se vyznačuje mimořádným řezbářským umem, 

a to především ve zpracování erbů Hustopečí, 

Rakouska a Německa.
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Obyvatelé, objekty a ulice
Město Hustopeče mělo k 31. 12. 2019 celkem 

5 882 obyvatel. V roce 2019 se narodilo 71 dětí, 

přistěhovalo se 129 a odstěhovalo 124 občanů.  

Zemřelo celkem 62 občanů.  Průměrný věk 

občanů Hustopečí je 42 let. Občanů starších 

osmdesáti let je v Hustopečích 249, z toho star-

ších devadesáti let 43.

Město Hustopeče má v  současné době 

69 ulic, které jsou rozděleny do pěti voleb-

ních okrsků. Mezi nejobydlenější patří ulice 

U Větrolamu, Svat. Čecha, Gen. Peřiny a Masa-

rykovo nám.  

V  Hustopečích se nachází celkem 

1885 objektů s přiděleným  číslem popisným 

nebo číslem evidenčním. Z toho je 1341 s přidě-

leným číslem popisným. Obydlených objektů 

je 1125.

Uzavření manželství
Před Městským úřadem Hustopeče bylo 

v roce 2019 uzavřeno 75 manželství a před orgá-

nem církve 18 manželství. Tato manželství byla 

uzavřena v  matričním obvodu Hustopeče, do 

kterého náleží obce Horní Bojanovice, Husto-

peče, Kurdějov, Starovice, Starovičky a Šakvice.

Manželství jsou uzavírána zejména v obřad-

ní síni, ale také na 

jiném vhodném 

místě. K  nejčastěji 

voleným patří parčík 

u kostela v Kurdějo-

vě, vinařství a vinice 

ve městě Hustopeče 

a myslivna Šakvi-

ce. Mezi nejoblí-

benější kalendářní 

měsíce pro uzavření 

manželství mezi 

snoubenci patří 

květen, červenec, 

srpen a září.

Průměrný věk 

snoubenců, kteří 

u nás uzavřeli manželství v  roce 2019, je 

u mužů 36 let a u žen 32 let.

Za správní odbor MěÚ Hustopeče: 
ohlašovna a matrika
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Loupající se lak, vybledlé lajny a oděrky 

všeho druhu trápí poslední rok sportovce 

v Městské sportovní hale, v červnu se tu proto 

začne s kompletní úpravou celého povrchu.

Poslední takto rozsáhlá rekonstrukce tu 

proběhla před patnácti lety. „V roce 2005 se 

podařilo TJ Hustopeče coby občanskému sdru-

žení získat dotaci na rekonstrukci celé palubov-

ky. Stará plocha se demontovala a z ní potom 

vzniklo oplocení SPOZAMu. Po dobu udržitel-

nosti, což tady bylo 10 let, musel povrch haly 

zůstat v jejich majetku,nyní se opět vrátí do 

majetku města" popsal situaci Bořivoj Švásta.

Tělovýchovná jednota povrch nechala 

opravit ještě loni.   „Tato rekonstrukce se úplně 

nezdařila, vybraná  fi rma nezvolila vhodný 

technologický postup  a lak se začal loupat," 

dodal k současnému stavu vedoucí Sportov-

ních zařízení města Hustopeče Aleš Proschek 

„Nyní dojde k tomu, že se celý povrch komplet-

ně zbrousí až do základního dřeva, na něj se 

nanesou tři vrstvy speciálního laku, hala se 

přelajnuje a následně ještě jednou zafi xuje 

vrchním lakem," popsal postup opravy Pros-

chek a dodal, že výměna podkladového dřeva 

není nutná.   

Po reklamaci loňských oprav se navíc 

městu podařilo s vybranou fi rmou vyjednat 

snížení nákladů.  „Cena celé rekonstrukce je 

800 tisíc s tím, že fi rma se bude podílet pade-

sáti procenty," vysvětlil významnou úsporu ve 

fi nancování Švásta.  

Na jeden měsíc se hala všem sportovcům 

uzavře v červnu a do nového by se měli vrátit 

hned v červenci. „Hala je v současné době plně 

vytížená, trénuje tu 11 oddílů Tělovýchovné 

jednoty, která ji má v dlouhodobém pronájmu, 

chodí sem děti ze základních škol a víkendy 

patří místním klubům i turnajům," vypočítal 

ředitel SPOZAMu. A v plánu jsou i další opravy.  

„Připravujeme rekonstrukci vytápění obou hal 

i zázemí. Určitě je neustále na čem pracovat," 

uzavřel Proschek. 

-nov-

Článek byl zveřejněn na webu města 22.1.2020.

Sportovci vyběhnou na nový povrch
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Poškozený povrch haly Městské sportovní haly bude 

do prázdnin opraven.

Hustopeče v číslech za rok 2019

Městská policie od poloviny letošního ledna 

disponuje novým pomocníkem. Jedná se o čte-

cí zařízení čipů zvířat.  „Městská policie vlastní 

odchytovou techniku a provozuje odchytové 

zařízení, což je velkým přínosem zejména 

pro hustopečské pejskaře. V případě, že se 

jim zatoulá pes, nemusí prohledávat útulky. 

V 90 procentech případů psa odchytí strážníci 

a předají ho zpět majiteli,“ podotkl Hustopeč-

ské televizi již dříve Robert Novák z krizového 

řízení. 

I tak byl ale proces hledání majitele zdlouhavý 

a zdržoval strážníky od dalších povinností. To 

se s čtečkou čipů nyní změní. „Bude to velký 

pomocník vzhledem k tomu, že ročně odchytí-

me více než 100 zatoulaných psů. Ti se tak do-

stanou dříve ke svým majitelům," informovala 

o novince starostka Hana Potměšilová.

Nutností však je, aby psi v Hustopečích tyto 

čipy měli. K 1. lednu 2020 nabyla účinnosti 

novela veterinárního zákona, která zavádí po-

vinnost vybavit každého psa čipem. Od 15. led-

na se navíc zvýšila pokuta za neočipovaného 

psa z 20 na 50 tisíc korun. Nově je třeba hlásit 

chovy se třemi a více fenami veterinářům a čip 

musí dostávat už tříměsíční štěňata - pokud 

mění majitele, tak navíc ještě před touto změ-

nou.

Čipy jsou velké jako zrnko rýže, pod kůži se 

zvířeti vpichují aplikační jehlou. Zákrok se ne-

musí opakovat, čip psovi vydrží celý život. Více 

informací najdete přímo v ordinacích veteri-

nářů, kterých je v Hustopečích a blízkém okolí 

hned několik. 

-nov-

Městská policie nově disponuje čtečkou čipů zvířat
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Jedním z mnoha spolků, které obohacu-

jí kulturní dění v našem městě, je Muzejní 

spolek Hustopeče. Jeho členové se v úterý 

7. ledna na své výroční schůzi ohlédli za uplynu-

lým rokem. Sdružení milovníků přírody, kultu-

ry a historie nejen místního regionu funguje 

v Hustopečích už dvacet let. „Na začátku to 

byla Univerzita třetího věku, pak to byl Senior -

klub, a v roce 2007 jsme se přeregistrovali na 

Muzejní spolek. Zakládajících členů bylo urči-

tě kolem 40, v současné době je nás 29 a máme 

problém získávat mladé, náš věkový průměr je 

obdivuhodný,“ uvedla jednatelka spolku Jiřina 

Kotoučková.

Spolek organizuje především různé vzdělá-

vací akce, přednášky, besedy. „Pořádáme také 

zájezdy, ale dnes se už vzhledem k mobilitě 

našich členů soustřeďujeme více na přednáš-

kovou činnost,“ vysvětlila Kotoučková.

Během uplynulého roku uspořádali celkem 

šest přednášek, především z oblasti historie 

a umění. Ve své výroční zprávě je připomněl 

předseda spolku Bohumil Němeček: „Zajíma-

vá byla přednáška uměleckého kováře Milana 

Michny na téma Zrození symbolu, v říjnu nám 

Mgr. František Trávníček přednášel o legioná-

řích z Hustopečska.“

Při zajišťování seminářů a besed i v mnoha 

dalších oblastech spolek úzce spolupracu-

je s Městským muzeem a galerií Hustopeče. 

„Muzejní spolek nám přispívá sbírkotvornou 

činností, pomáhá nám s personálním zajiště-

ním konferencí a výstav. My jim zase poskytu-

jeme naše prostory k setkávání a pomáháme 

organizovat jejich poznávací zájezdy,“ prozra-

dila etnografka MMG Hustopeče Šárka Proke-

šová.

Loni se členové spolku podívali na Velehrad 

nebo do okolí Vídně po stopách Habsbur-

ků, nevynechali ale ani tradiční vycházku. 

„Vždycky na jaře a na podzim máme vycházku 

spojenou se zábavou u jedněch našich členů 

u rybníka,“ přiblížila jednu z tradic spolku 

Kotoučková.

Hustopečská veřejnost zná Muzejní spolek 

jako pořadatele jarních výstav a tradičních 

vánočních bazárků v domě U Synků.  A proto-

že členové spolku rozhodli, že ve své činnosti 

budou pokračovat i v příštím roce, kulturní 

kalendář Hustopečí jistě opět doplní řadou 

zajímavých akcí.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 9. 1. 2020.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Jsme opět na začátku nového roku a to nás 

nutí se ohlédnout za uplynulým rokem 2019, 

něco se podařilo lépe, něco méně. Naše orga-

nizace je se svými 546 členy největší organizací 

nejen na okrese, ale i v Jihomoravském kraji.

Členové výboru, důvěrnice, chodí přát 

našim jubilantům s  kytičkou nebo malou 

pozorností.

Rok 2019 jsme zahájili návštěvou ojedinělé 

výstavy Titanic v Brně, spojili jsme ji s prohlíd-

kou Památníku písemnictví v Rajhradě. V břez-

nu jsme navštívili Aqualand Moravia. Také 

jsme měli členskou schůzi, které se zúčastnilo 

235 našich členů, listopadové členské schů-

ze se zúčastnil rekordní počet 251 členů. Na 

Floře Olomouc jsme nakoupili nejen kvítka 

do truhlíků, ale i stromky a další zahradnické 

potřeby. Čapí hnízdo nás při květnové návštěvě 

překvapilo rozlohou, úpravou, zvířaty. V  červ-

nu bylo naším cílem muzeum Kobylí, větrný 

Bukovanský mlýn a výrobna čajů v Čejkovicích. 

Z výletu prarodičů s  vnoučaty do zábavného 

centra Vida Brno byly děti nadšeny. Při návště-

vě Retromuzea v  Dolních Heršpicích jsme 

zavzpomínali nad předměty, které jsme kdysi 

také užívali my nebo naši rodiče, prarodiče.  Ve 

hvězdárně v Brně nám byl promítnut fi lm Jižní 

Morava o skvostech, kterými náš kraj oplývá. 

Při návštěvě vily Tugenhat jsme žasli nad tech-

nickým vybavením, stavbou promyšlenou do 

nejmenších detailů. Posledním výletem v roce 

2019 byla návštěva vánoční Olomouce, nadch-

la nás výborná průvodkyně. 

 Naší oblíbenou aktivitou je návštěva 

termálních lázní, ať již v Dunajské Stredě, 

Mošoni nebo Györu. V  dubnu si 65 našich 

členů užívalo týdenní pobyt v  hotelu Harmo-

nia Piešťany, kromě výletů zahrnoval i léčebné 

procedury. Zúčastnili jsme se mezinárodního 

seniorského tábora, který letos organizovalo 

město Benátky, v Poděbradech pro nás připra-

vili velmi bohatý program.

Z kulturních akcí jsme uspořádali zájezd do 

divadla v  Boleradicích na představení Počest-

né paní, aneb mistr ostrého meče, zúčastni-

li jsme se adventních koncertů, Šmardova 

sousedského divadla i Dne sociálních služeb.

Pro své členy máme od září každou třetí 

a čtvrtou středu v měsíci cvičení v krytém bazé-

nu. Cvičíme i v tělocvičně,  organizujeme cykli-

stické a turistické vycházky. Letos nově přibyla 

nová aktivita – jóga pro seniory.

Zpracovali jsme několik projektů, úspěšní 

jsme byli u Jihomoravského kraje se žádostí 

o dotaci na rehabilitační a rekondiční cvičení, 

které realizujeme v  lázních Lednice. Ambu-

lanční balíčky pro naše členy v  lázních Ledni-

Ohlédnutí za rokem 2019
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MUZEJNÍ SPOLEK

Členové spolku se sešli na výroční schůzi

Součástí výroční schůze spolku byla i volba nového výboru a plány na letošní rok.
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Nový rok 2020 jsme zahájili návštěvou 

Městského divadla. Muzikál Mamma Mia, je 

o Donně, provozovatelce taverny na řeckém 

ostrově a její dceři Sophii, která pozve svoje 

tři potencionální otce na vlastní chystanou 

svatbu. Děj je podbarven nesmrtelnými hity 

švédské skupiny ABBA. Muzikál je plný energie, 

humoru, kulisy připomínají skutečné malebné 

řecké domečky. Výborný výkon předvedl v roli 

Sama Igor Ondříček, Donnu ztvárnila Ivana 

Vaňková. Všichni herci zpívali i tančili s velkým 

nasazením. Vysloužili si od diváků zasloužený, 

dlouhotrvající potlesk ve stoje.  

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně místní organizace STP

Členové Klubu historie a vlastivědy Husto-

pečska navázali na svoji činnost v novém roce 

přednáškou Jarmily Válkové o tři týdny trvající 

výpravě do Čínské lidové republiky. Ve středu 

15. ledna se tak uskutečnilo v přednáškovém 

sále kina promítání komentovaných video-

záznamů z návštěvy jihovýchodní části této 

nejlidnatější země světa spojené s ochutnáv-

kou čínského čaje Oolong. Početné publikum 

se popíjením typického nápoje mohlo ještě 

lépe naladit na atmosféru výpravy, kterou se 

cestovatelka snažila přiblížit.

Manželé Válkovi za posledních 20 let 

procestovali přibližně 60 zemí světa a zájezd 

s cestovní kanceláří do Číny absolvovali v roce 

2016 již potřetí. Program zájezdu je zavedl na 

místa, která nepatří k prvoplánově vyhledáva-

ným lokalitám Číny, ale naopak ukazuje život 

na čínském venkově takový, jaký je. Mezi desti-

nacemi, které na své cestě navštívili, nelze 

nezmínit vesnici Tianlong (Nebeský drak) 

a majestátní chrám Wolong na Nebeské tera-

se, Konfuciův chrám v Anshunu či 101 metrů 

široký a 78 metrů vysoký Vodopád Stromu 

žlutých plodů. 

Z dalších neméně zajímavých míst pak 

navštívili opevněné město Qingyan s hradba-

mi ze 14. století, které nápadně připomínají 

Velkou čínskou zeď. 

Během svých cest však měli možnost se 

seznámit také s běžným životem obyvatel jiho-

východní Číny, navštívili tržiště s potravinami 

či květinami, buvolí trhy a ochutnali mnoho 

místních specialit. „Pro místní je vrcholem dne 

večere, kdy si však  místo Dobrou chuť přejí 

Pomalé jídlo," pobavila posluchače cestova-

telka. „Číňané si na jídlo velmi potrpí. Vyvá-

žená strava a její kombinace nemá jen zasytit, 

ale má navodit také harmonii a pocit pohody," 

vysvětlila. 

Výprava se při svých cestách po venko-

vě zúčastnila také slavnosti dýní, kde míst-

ní obyvatelé národnostní menšiny Miao 

předvádí tradiční tance a hru na hudební 

nástroje v úchvatných krojích z brokátu opa -

třených složitou výšivkou a bohatým zdobe-

ním stříbrnými šperky.

Díky shodě okolností se naši cestovatelé 

dokonce stali účastníky místní vesnické svat-

by. V zemi, kde je host z daleka považován za 

dobré znamení, se tak dostalo celé výpravě 

skvělého pohoštění a možnosti zúčastnit se 

ceremonií i následné hostiny.

Zde ale zážitky cestovatelů zdaleka nekon-

čí. Kvůli rozsáhlé videodokumentaci se orga-

nizátoři rozhodli přednášku rozdělit do dvou 

částí, a tak se mohou posluchači 12. února od 

15.00 těšit na její pokračování.  Jarmila Válko-

vá zavede publikum na další zajímavá místa, 

jako jsou rýžové terasy Dračí hřbet, či oblast 

Tulou.                                       

 -hek-

Zážitky z putování jihovýchodní Čínou braly dech
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Mamma Mia!

Muzikál v Městském divadle Brno nás nadchl.
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Manželé Válkovi se nečekaně stali hosty na místní 

svatbě, na snímku jsou novomanželé.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Vinařské čtvrtky, pořádané   ZO ČZS Husto-

peče, již začaly. První se konal 16. ledna a svá 

vína představila dvě  vinařství ze spolku 

Vinaři Hustopečska, a sice Sonberk, a.s. 

Popice a Rodinné vinařství U Samso-

nů z Velkých Němčic. Přišlo více než 

80 zájemců o dobrá vína z Hustopečí a  

řady okolních obcí, takže sklep ZO ČZS 

v ulici Na Hradbách byl plný. Přítomní 

ochutnali 14 vzorků vín a byli spokojeni. 

Další čtvrtek se konal 30. ledna a svoje vína 

představilo Vinařství Jan Plaček z Moravských 

Bránic. 

V únoru se chystají opět dvě 

přehlídky vín, a sice 13. února Vinař-

ství Stanislav Popela z Perné a 

27. února Vinařství Leoš Horák 

z Vrbice. Přijďte se podívat a ochutnat 

dobrá vína. 

Zve Vás ZO ČZS Hustopeče

Vinařský čtvrtek přilákal desítky zájemců
Základní organizace Českého zahrádkář-

ského svazu v Hustopečích zve své členy na 

Výroční členskou schůzi ZO ČZS

 neděle 23. února 2020

školní jídelna ZŠ Komenského, Hustopeče 

8:00 prezence účastníků a prodej členských 

známek na rok 2020 za 100 Kč. Upozorňuje-

me členy, že dle stanov ČZS členství v ZO zaniká 

a je zrušeno pro nezaplacení členských příspěvků 

v témže roce.

9.00 zahájen program členské schůze.

Radovan Tomeš, předseda ZO

ce jsou hrazeny z  dotace města Hustopeče 

a dalších obcí.

Na závěr bych chtěla poděkovat členům 

výboru, důvěrníkům, za jejich práci, kterou 

dělají ve svém volném čase a zcela zdarma, 

i všem členům za jejich aktivitu. Velké podě-

kování patří představitelům města Hustopeče 

i všem starostkám a starostům obcí, odkud 

jsou naši členové, a také Jihomoravskému 

kraji. V  novém roce všem přeji hlavně hodně 

zdraví, pohody, optimismu a energie.

Bohumila Defeldová,
předsedkyně místní organizace STP
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Nultý ročník Tříkrálové sbírky se konal 

v Olomouci a po jeho úspěchu se sbírka rozší-

řila na celou republiku. V Hustopečích nás pro 

toto dobré dílo získal pan děkan Fischer, který 

koledníky notně morálně podporoval. První 

ročníky byly „akční“, vysvětlovali jsme Co? 

Proč? a Nač? Lidé nám i nadávali nebo po nás 

házeli práskací kuličky. 

Začali nám pomáhat skauti a starší děti, bez 

nichž bychom to nezvládli. Pan děkan Kafka 

chtěl, aby to nebylo jen o penězích. Začala 

„dětská koleda“, první lednovou sobotu vypraví 

obětavé maminky děti, které obcházejí domy 

v doprovodu dospělých. Paní Vojtěšková s paní 

Košuličovou pro ně našily pláště. Nepodařilo 

se nám vymyslet jinou formu sbírky, abychom 

neobtěžovali ty, kteří přispět nechtějí, a tak dál 

poctivě obcházíme téměř celé město. Lidé si na 

nás zvykli, znají nás a pokud přispět nechtějí, 

neotevřou. Dramat už je pomálu, ale přesto 

máme zážitků mnoho a většinou pozitivních: někdo naříká, že má jen drobné peníze, jiný 

zas, že má jen velké. Někdo je nešťastný, že 

na nás zapomněl, jiný si odložil už na Mikulá-

še. Někde si půjčí od sousedů, jinde vytřepou 

s dětmi prasátko. Někde dá paní pár korun 

tajně, jinde se vyplíží ruka manžela s bankov-

kou, aby žena nevěděla. Někdy se lidé podě-

lí o poslední peníze před důchodem, jinde 

zaplatí mladík, když rodiče odmítnou. Loni 

jsme při vybírání objevili pána, který byl sám, 

upadl, zaklínil se na WC a potřeboval pomoc. 

V posledních dvou letech se osmělilo pár 

nových koledníků a přes počáteční obavy 

s námi chodili i letos. V Hustopečích ulic stále 

přibývá, takže odhodláte-li se přidat k netra-

dičním setkáním mezi Vánocemi a plesovou 

sezónou, budeme rádi. Výtěžek je pro Českou 

katolickou charitu, která je tu pro všechny. 

Já osobně chodím při tříkrálové koledě přát 

lidem vše dobré v novém roce už 19 let. Díky 

tomu se přes rok zdravím s více lidmi a mám 

i víc známých. Takže se podařilo - není to jen 

o penězích.

LA

V sobotu 18. ledna odstartoval každoroční 

Týden modliteb za jednotu křesťanů. Původně 

katolická iniciativa, kterou převzala Ekumenic-

ká rada církví, se stala jednou z forem mezicír-

kevního dialogu a snahy o jednotu křesťanů po 

celém světě. Při této příležitosti se ke společ-

ným bohoslužbám schází i představitelé 

hustopečských církví. Letos se setkali v neděli 

19. ledna na katolické půdě v kapli sv. Anežky 

České a poprvé bez zástupce Apoštolské církve. 

„V Apoštolské církvi dochází ke změně duchov-

ního a právě dnes mají jedno z prvních společ-

ných setkání, takže věřící z této denominace tu 

s námi byli alespoň na začátek a poté spěchali 

do svého sboru,“ vysvětlil děkan Jan Nekuda.

Hlavní promluva letošního setkání připad-

la na kazatelku Českobratrské církve evan-

gelické Kateřinu Rybárikovou, jejíž slova 

o nedokonalých lidech toužících po dokonalé 

jednotě vyvolávala na rtech přítomných věří-

cích souhlasné úsměvy.  „Jednotu tvoří Duch 

Svatý a je to jeho dar. A právě to je obrovský 

zázrak, když nedokonalé lidi dá dohromady. 

Tohle já na církvi miluji, že jsme každý jiný, 

jsme z různých sociálních skupin, různých 

věkových kategorií, různých vyznání,  každý 

máme jiné koníčky, jiná obdarování, a kdyby 

neexistovala církev, tak se nikdy nepotká-

me. Neměli bychom stejný cíl, stejný smysl," 

pronesla Rybáriková.

Do bohoslužby se zapojili i věřící, kteří 

společnými modlitbami ukázali, že rozdíl-

ná vyznání jednotě nebrání. „Já to beru jako 

projev rozmanitosti, i Boží rozmanitosti. Je 

to možnost, aby každý vzýval Pána tak, jak je 

mu to nejpřirozenější. Je to jako když přijdete 

do cukrárny,  všichni máme rádi sladké, rádi 

se potkáme u kávy, ale každý si vybere jiný 

zákusek. Proto i to zdánlivé rozdělení vnímám 

jako nabídku právě té rozmanitosti, ze které se 

Bůh raduje. Nemusíme být nutně uniformní" 

doplnila kazatelka.

Společné modlitby zakončili věřící nad 

šálkem kávy a čaje v jídelně pod kostelem, kde 

padaly i úvahy o dalších možnostech spoluprá-

ce.  „Společně jsme čítávali z Bible na náměstí, 

modlili jsme se za národ a žehnali jsme Husto-

pečím.  Ráda bych, abychom se sekávali třeba 

jen tak u obyčejných spontánních modliteb, 

ale uvidíme. Je to ve fázi vize, nevím, jestli se 

uskuteční," zakončila Rybáriková a s přítomný-

mi věřícími se u kávy loučila, protože už příští 

týden vyráží na misijní výpravu do Afriky. 

-nov-

Článek byl zveřejněn na webu města 21. 1. 2020.Letošní ekumenickou bohoslužbu vedli kazatelka 

Kateřina Rybáriková a děkan Jan Nekuda.

Společná bohoslužba za jednotu křesťanů

V sobotu 4. ledna odpoledne vyrazilo do ulic Hustopečí šest skupinek dětských koledníků s doprovodem 

dospělých.
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CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Vzpomínka na 20 let Tříkrálové sbírky
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V letošním roce s číslicí 2020 uplyne 350 let 

od úmrtí Jana Amose Komenského. Náš národ 

ho zná jako geniálního pedagoga - byť teore-

tika.  Zahraniční vědci tohoto oboru jej ovšem 

znají lépe než my.  Je to jistě tím, že v  době 

sepsání svých odborných knih a přednáškové 

činnosti se v naší zemi musel skrývat, zatímco 

si ho zahraniční univerzity a královské dvory 

v Anglii či Švédsku zvaly jako věhlasného učen-

ce. To bylo dané, jak známo, jeho příslušností 

k  Jednotě bratrské, protestantské víře, která 

po bitvě na Bílé hoře na území Habsburské 

monarchie nebyla povolena.  Naše společ-

nost vnímá osobu Jana Amose téměř pouze 

jako pedagoga a spisovatele, protože nejprve 

socialistickému zřízení a pak následné seku-

larizaci národa se podařilo vytěsnit jeho křes-

ťanské důrazy. To jsou věci poměrně známé. 

Ale schválně: kolik toho o něm víme? Kolik 

měl manželek? Kolik dětí? Víme, že velká část 

jeho díla shořela v  polském Lešně, je možné, 

že by si za to mohl tak trochu sám? 

O čem je kniha Světlo v  temnotách? 

Proč věřil proroctvím choromyslné 

dívky? Proč ji adoptoval a jak se s  ní 

vůbec seznámil, když ona byla Polka 

a on se v  té době skrýval na Šumper-

sku? Víme, že své asi nejznámější dílo Laby-

rint světa a ráj srdce psal ve skladišti brambor 

někde u Brandýsa nad Orlicí? A že tato kniha 

byla přepsána do moderní češtiny a namluve-

na jako audiokniha?  Co vlastně bylo největší 

touhou jeho srdce? Víme, co je to pedagogický 

optimismus?  Pokud ano, tak v této oblasti byl 

Jan Amos Komenský věčným snílkem. A to je 

také obsahem jeho nedokončené knihy Obec-

ná porada o nápravě věcí lidských. Víme, kdo 

se ji chystá dokončit? Své odpovědi pište na 

rybarikova.katka@seznam.cz. Můžete vyhrát 

milou odpověď . Tak by asi zněl závěr nějakého 

soutěžního pořadu.

Pokud odpovědi neznáte, můžete se pídit 

v knihovnách, na internetu, kdeko-

li; anebo můžete během roku 

sledovat logo Komenský 2020. Je 

to projekt, který zajímavou formou 

zpřístupňuje osobu a myšlenky 

J. A. Komenského současné společ-

nosti, především mladým lidem. Vytvořily jej 

společnosti Křesťanská akademie mladých 

a České studny a připravily program pro školy 

a zájmové skupiny. Věřím, že v  našem koste-

le, v  mediích, a hlavně na školách bude letos 

o Komenském hodně slyšet. Zapojte se i vy, 

přečtěte si některou z  jeho knih. Já osobně 

jsem si oblíbila knihy Praxis pietatis a Infor-

matorium školy mateřské. Miluji staročešti-

nu a moudrost věku, kdy byl respekt k  Bohu 

součástí každodenního života všech prostých 

i v moci postavených lidí.

Všechny zdraví a k pídění zve 
Katka Rybáriková, kazatelka sboru

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

je mi milou povinností a radostí Vám všem 

jménem Oblastní charity Břeclav poděkovat 

za vynaložené úsilí a nasazení pro Tříkrálovou 

sbírku v  jubilejním 20. roce od jejího vzniku.  

Letošní výsledek Tříkrálové sbírky v  Hustope-

čích činí 132 684 Kč a je o něco málo vyšší 

než v  loňském roce.  Děkuji za organizaci 

panu děkanovi Janu Nekudovi, který spolu 

s     vedoucími skupinek, složených zejména 

z místních  farníků, koledoval ulicemi města 

Hustopečí v  prvních lednových dnech. Poča-

sí bylo letos nakloněno, takže vše zvládli na 

výbornou. Bohudík.

Jsem vděčná všem za ochotu, vstřícnost 

i trpělivost  i za každý tón koledy „My tři králo-

vé jdeme k  vám,..“ jejíž slova se nesčetněkrát 

nesla městem.  Tříkrálová sbírka 

je nejen o fi nancích, ale především o rozdá-

vání radostného poselství o narození našeho 

Spasitele, a také umožňuje lidem podílet se 

aktivně a osobně na charitní práci.  Je potře-

ba již u  malých dětí vytvářet povědomí, že je 

důležité druhým lidem pomáhat.

S díky a přáním všeho dobrého

Jana Studýnková,
koordinátor sbírky OCH Břeclav

Vstoupili jsme do nového roku 2020 a počá-

teční dny nového jsou dobrou příležitostí pro 

ohlédnutí za rokem minulým, pro chvilku 

zklidnění, bilancování a poděkování za přede-

šlé období. K  pravidelným činnostem našeho 

sboru, jako jsou setkání na bohoslužbách, 

společných modlitbách, patří i příprava a reali-

zace společenských akcí, ale i setkání a diskuse 

při kávě s  nějakou dobrotou, kterou připravil 

někdo z členů sboru.

Náš sbor Apoštolské církve prošel v  minu-

lém roce 2019 významnou změnou. Bratr Karel 

Fridrich na svoji funkci pastora na konci léta 

rezignoval. Chceme mu touto cestou podě-

kovat za jeho vytrvalost a houževnatost, se 

kterou pracoval a sloužil v  našem sboru i na 

misiích. 

Jelikož sbor nemůže fungovat bez pastora, 

byl administrátorem našeho sboru pověřen 

bratr Karel Káňa, který jako senior jihomorav-

ské oblasti nyní pomáhá. Do doby obsazení 

místa pastora jsou proto naše nedělní odpole-

dní bohoslužby od 16 hodin v naší hustopečské 

modlitebně na ulici Kollárova. 

Chceme Vás srdečně pozvat do sboru 

na naši nedělní bohoslužbu. Rádi se s  Vámi 

potkáme, u kávy popovídáme o Vašich rados-

tech a starostech, protože sdílená radost je 

dvojnásobná a sdílený smutek je poloviční. 

„Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací 

radost.“ (Bible, Přísloví 12:25) Dveře našeho 

sboru jsou pro každého otevřené. Pro každého, 

kdo hledá Boží milost, kdo hledá pochopení 

i povzbuzení. Pro každého, kdo chce rozdávat 

i přijímat dobro. Jsme tu i pro Vás!

Těšíme se na Vás s  přáním všeho dobrého 

a síly, když přichází do života těžkosti. Přejeme 

Vám také trpělivost, neboť i ty obtížné situa-

ce pominou a nakonec z  nich můžeme vyjít 

zdatnější, moudřejší a vděčnější. To už je na 

každém z nás!

Lásky plný a požehnaný rok 2020 všem 

přeje sbor Apoštolské církve Hustopeče

Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky v Hustopečích,

Vedením sboru byl pověřen senior jihomoravské oblasti
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Šňůru adventních koncertů v  Hustopečích 

zakončil smíšený komorní sbor Musica da 

Camera Brno, který si nenechaly ujít téměř 

dvě stovky návštěvníků.   V  kostele sv. Václa-

va zazněly duchovní skladby Zdeňka Krále 

- Magnifi cat, Svatý Václave, Ave verum corpus 

a Missa brevis.

Název Missa brevis nese i nově vydané 

CD. „Připravovali jsme ho více než dva roky, 

slavnostní křest se uskutečnil 27. listopadu, 

takže je to hodně čerstvé. CD vozíme s sebou 

na koncerty, kde si ho můžou zájemci koupit, 

a k dostání je také prostřednictvím našich strá-

nek www.mdcb.cz,“ doplnil zakladatel sboru 

a jeho sbormistr Martin Franze.

  Smíšený komorní sbor Musica da Camera 

Brno založil Martin Franze v roce 1996 a za dobu 

své existence má za sebou více než sto úspěš-

ných koncertů u nás i v zahraničí. „Nejvřelejší 

přijetí se nám dostává asi v  okolí Brna, kam 

patří určitě i Hustopeče, protože tady máme 

mezi posluchači i řadu svých kamarádů. Skvěle 

ale reagovalo publikum například i v  Rakous-

ku či Maďarsku a je vidět, že máme v  posled-

ních letech zelenou,“ dodal s úsměvem Franze.

Sám Zdeněk Král, jehož skladby v Hustope-

čích zazněly a pyšní se jimi i nové CD, je český 

hudební skladatel a klavírista. Je komponistou 

se širokým záběrem, do kterého patří vážná 

hudba, ale také například písničky pro děti, 

skladby inspirované jazzem a rockem nebo 

scénická hudba pro divadlo, fi lm a televizi. 

V Hustopečích vystoupil i v roce 2018 na festi-

valu Concentus Moraviae, jehož nosné téma 

bylo humor v hudbě. V roli klavíristy představil 

improvizaci inspirovanou oblíbenými komiky 

Charlie Chaplinem a Luisem de Funésem.

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 25. 12. 2019.

Kostelem zněly skladby Zdeňka Krále
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Komorní sbor Musica da Camera Brno už hustopečské publikum zná.

Kdyby poslední víkend před Vánoci vlád-

lo mrazivé počasí, mohly být 24. prosince 

v Hustopečích   hromady sněhu. Ale protože 

bylo nad nulou, po vydatných srážkách zbylo 

jen pár kaluží u cest. Na Štědrý den se ale 

naštěstí vyčasilo, a tak na tradiční vycházku 

s koňmi dorazily desítky dětí   s rodiči nebo 

babičkami a dědečky.

Na Pavučině už na ně netrpělivě čekaly 

svátečně vyzdobené stáje, koně se díky parůž-

kům na chvíli proměnili v sobíky a mohlo se 

vyrazit!

Mnozí si užívali jedinečný pohled na svět 

z koňského sedla ve sváteční den poprvé. 

Vyjížďka vedla kolem stáje Valkýra a rybníka, 

průvod dorazil až k ovčárně pana Vodáka,  tam příchozí společně nazdobili vánoční strome-

ček pro zvířátka. Ve větvích jablůňky tak večer 

na srnky, zajíce i další živáčky čekaly mrkvičky, 

jablíčka a suché pečivo. Pod stromkem jim 

hodní dárci připravili nadílku dalších dobrot.

Potom už se všichni vydali na zpáteční 

cestu a zaslouženou várku křupavých odměn 

si doma ve svých stájích vychutnali i spolehliví 

koníci z Pavučiny.

Ke Štědrému dni v Hustopečích už neod-

myslitelně patří také odpolední setkání se 

zpěvem koled na Dukelském náměstí. Ve 

tři hodiny sem přišly desítky místních všech 

generací. Příbuzní, přátelé nebo spolužáci 

se tu každoročně potkávají, aby se pozdravili 

a popřáli si k Vánocům. Ať je deset pod nulou 

nebo nad nulou, připíjejí si přitom něčím na 

zahřátí. Zpívají se známé vánoční písničky. 

Lidé přicházeli a odcházeli, řada jich zamířila 

do kostela, aby si prohlédli betlém s Ježíškem, 

odnesli si betlémské světlo nebo zůstali na 

sváteční mši svatou.

V podvečer se ulice města vyprázdnily 

a ztišily, jen za okny bylo sem tam k zahlédnutí 

tajemné blikání prskavek.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 25. 12. 2019.

Štědrý den v ulicích města

Zkušené chovatelky vybíraly pro malé jezdce i jezdkyně toho pravého koně a staraly se o to, aby se každý svezl 

aspoň kousek.

Ve tři hodiny se na náměstí sešly desítky místních 

všech generací.
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V  sobotu 21. prosince 2019 se v  Kongreso-

vém a univerzitním centru ve Zlíně konala 

soutěž absolventů tanečních kurzů.  Zúčastni-

ly se jí opět i páry z Hustopečí. Matylda Střel-

cová s Filipem Vallou s se umístili na krásném 

10. místě, Barbora Židková a Lukáš Zemene 

obsadili první místo. Oba páry si tak zajistily 

postup na Mistrovství ČR do Prahy.

Jana a Viktor Jančovi,
lektoři tanečních kurzů

Absolventi hustopečských tanečních byli opět velmi úspěšní

Vítězové taneční soutěže Barbora Židková a Lukáš 

Zemene  se svými lektory, Janou a Viktorem 

Jančovými

Dana Teinitzer a Bohuslav Janovský představili svá díla U Synků.
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Malíři Bohuslav Janovský a Dana Teinitzer 

se znají již mnoho let a oba dva mají velmi 

blízko i k Hustopečím. Právě proto se rozhodli 

společně vystavit v místní galerii svá díla, přes-

tože jejich tvorba je na první pohled naprosto 

odlišná.    „V tvorbě nás nespojuje vůbec nic. 

Já jsem taková divočejší, barevnější, pestřej-

ší. Kolega Janovský má úplně jiný žánr, jiné 

nápady, vzory i myšlení. Spojuje nás jen život, 

protože on mě zná od dětství," popsala spolu-

práci malířka Dana Teinitzer.

Zatímco ona tvoří teprve od roku 

2012 a našla zalíbení v insitní abstrakci, on, 

absolvent uměleckoprůmyslové školy, ve 

svých melancholických perokresbách a olejo-

malbách používá dramatické, často nábožen-

ské symboly.  „Moje obrazy jsou fi gurativní 

a symboly, to je vyjádření pocitů. Je to pokus 

o dorozumění se s  divákem, maluji pod 

dojmem nějakého pocitu a ten chci vyvolat 

i u diváka," popsal svou tvorbu Janovský.

Také inspiraci k malování hledají umělci 

v odlišných situacích. „Tvořím srdcem. Jsou 

to mé city, zážitky. A čím větší mám v sobě 

žal, bolest a smutek, tím zajímavější tvořím 

kompozice," svěřila se Teinitzer.  „Já inspiraci 

beru v hlubinách své duše i v duších jiných," 

usmíval se Janovský.

Obrazy i osobnosti jejich autorů snad ani 

nemohou být rozdílnější. Přesto se vedle sebe 

vystavená díla vzájemně nerušila a pozorný 

divák dokázal odhalit nevtíravý humor, který 

jako tenká nit všechny výjevy nepatrně propo-

joval.  „Ještě se nenašel nikdo, kdy by si nevy-

bral aspoň jeden obraz, kdo by řekl, že je to 

všechno špatně," uzavřela Teinitzer. 

-nov-

Článek byl zveřejněn na webu města 14. 1. 2019.

Sjednoceni odlišností. Muzeum v lednu hostilo výstavu obrazů
Plán výstav na rok 2020

12. ledna - 2. února

Dana Teinitzer, Bohuslav Janovský

OBRAZY

9. února - 1. března

Kateřina Kabrielová

OBRAZY

8. - 29. března

Lenka Baroňová, Kristýna Petříčková

KRESBY, KALIGRAFIE, REKONSTRUKCE 

KROJOVÝCH SOUČÁSTEK

5. - 26. duben

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ, 

ZŠ KOMENSKÉHO A PRAKTICKÉ ŠKOLY

3. - 24. květen

Radek Petříček

CESTA K OBRAZU

31. května - 21. června

Veronika Vejpustková

OBRAZY

6. - 27. září

Milan Rašla, Alexander Walter

4. - 25. října

Miroslav M. Mráz nebo Břeclavští výtvarníci

1. - 22. listopadu

VÝSTAVA ČLENŮ VÝTVARNÉ SKUPINY 

ALFONS HUSTOPEČE

29. listopadu - 27. prosince

VÝSTAVA ČLENŮ FOTOKLUBU HUSTOPEČE

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Kalendář kulturních akcí v roce 2020

Únor

1. 2. Hustopečský masopust

5. 2. NEREZ & LUCIA - koncert

7. 2.  Ples Gymnázia T. G. M. Hustopeče 

6. a 8. 2. Hustopečské skákání

8. 2. Děkanátní ples

9.2.  Čert a Káča - divadelní pohádka

27.2. Čtení ke kafi  - Divadlo maléHry

Březen

1.3.  Dětský karneval

14.3.  Zlatovláska - divadelní pohádka

14.3.  Rybářská zábava 

17.3.  Zub za zub - divadelní představení

27. a 29.3. Slavnosti mandloní a vína 

Duben

4. 4.  Hustopečská pečeť - Hotel Amande

6. 4.  Laskonky - divadelní představení

19. 4.  O křišťálovém srdci - div. pohádka

27. 4.  Zdeněk Izer na plný coole! vyprodáno

Květen

1. 5.  Májový košt vín 

17. 5.  Mauglí - divadelní pohádka

22. 5.  Třetí prst na levé ruce - divadelní

 představení

23. 5.  ZUŠ open

30. 5.  Concentus Moraviae - Kchun

Červen

10. 6.  Concentus Moraviae

19. - 20. 6.  Agrotec rally

26. 6.   Hustopečský slunovrat

27. 6.   Krajem André

Červenec

 8. - 17.7.  Divadelní festival Pod širým nebem

Srpen

4. - 9. 8.  Letni kino - M-klub

14. - 16.8. Krojované hody 

Říjen

1. - 3.10. Burčákové slavnosti

Listopad

6. - 8. 11. Šmardovo sousedské divadlo

14. 11. Oslava svatomartinských vín a husí

21. 11. Světový duel vín - Hotel Amande

28. 11. Adventní punčování

 s rozsvícením vánočního stromu

29. 11. Adventní koncert ZUŠ

Prosinec

6. 12. Adventní koncert

13. 12. Adventní koncert

20. 12. Adventní koncert

Dechová hudba, pestrobarevné kroje, 

dobré víno a výborná nálada. Hustopeče 

jakoby ovládlo hodové veselí, když Hustopeč-

ská chasa v pátek 10. ledna otevřela plesovou 

sezonu. „Průběh plesu je víceméně stejný jako 

hody, udělá se nástup, všechny tu přivítáme, 

zatancuje se beseda a pak je volná zábava. 

Určitě nechybí sóla během večera a vrcholem 

toho všeho je tombola," popsal taneční večer 

první stárek Jiří Gajda.

Program plesu se téměř nemění, o to větší 

kreativita je věnována právě originálním 

sólům. „Letos jsme připravili sólo Přejmenuje se, 

kdy si pánové a dámy losují mašličky se staro-

českými jmény, a pak nás čeká ještě Zimní sólo, 

což je modrá mašlička s vločkou," představila 

první stárka Jana Dvořáková.

Velkým lákadlem plesu je předtančení 

v podobě besedy. Letos to byla česká, ale 

Hustopečská chasa má v malíku i moravskou, 

slováckou a československou. Jak moc se 

od sebe liší, prý jde poznat na první pohled.  

„Každá beseda má specifi cké kroky, česká má 

navíc typické otočky, v moravské je zase spous-

ta zvedaček," vysvětlila Dvořáková.

Přestože mezi nejvyhlášenější krojové 

plesy patří ty v Kobylí nebo ve Velkých Pavlo-

vicích, i do Hustopečí si nachází cestu stále 

více přespolních. Na tanečním parketu se tak 

otáčely sukně nejen z Hanáckého Slovácka, ale 

i Kyjovska, Podluží nebo Podhorácka. „Přijeli 

nás navštívit přátelé, se kterými se potkáváme 

na hodech. My jezdíme k nim, oni zase k nám, 

vzájemně se potkáváme a podporujeme se 

v těchto tradicích," doplnil první stárek.

Také na dětský krojový ples v neděli 

12. ledna byli pozváni přespolní. Hostitelé 

je však vyhlíželi marně.  „Bohužel nás letos 

trápí vysoká nemocnost, proto tu máme jen 

deset krojovaných dětí. Ale běžně k nám na 

plesy i hodečky jezdí třeba děti z Kobylí nebo 

Velkých Pavlovic," vysvětlila organizátorka 

Magdalena Dybová.

Malí stárci si však nízkou návštěvností 

zkazit radost ze svého velkého dne nenechali, 

a především stárky se nechaly obléci do sváteč-

ních krojů, což není vůbec jednoduchá záleži-

tost. Kromě předtančení moravské besedy na 

děti čekal další bohatý program.  „Nechybě-

ly dětské písničky, tombola a oblíbené sólo 

s balonky," popsala Dybová a všem nemocným 

dětem vzkázala, že příležitost navléknout se 

do kroje jistě bude v nejbližší době znovu. 

„Každoročně vystupujeme s pásmem na Slav-

nostech mandloní a vína, jezdíme i do okolí, 

takže plesem nic nekončí," lákala na další akce 

Dybová.

-nov-

Článek byl zveřejněn 13. 1. 2020 na webu města.

Ve čtvrtek 23. ledna přijela do ho husto-

pečské knihovny místopředsedkyně Sdružení 

občanů chorvatské národnosti v ČR a od roku 

2014 i jejich zástupkyně v Radě vlády pro 

národnostní menšiny, Lenka Kopřivová. Poví-

dala tu o osudech Moravských Chorvatů.

„Na Moravu v 16. století, tehdy tu žilo 

dost málo lidí, a proto šlechtici pozvali právě 

Chorvaty, aby to tady zalidnili, Mikulovsko 

a Valticko pak zůstalo jejich domovem až do 

19. století," začala své vyprávění Kopřivová. Po 

druhé světové válce byli násilně vystěhováni 

a nové útočiště našli především na Olomoucku.  

„Většina z nich se postupně asimilovala, dříve 

byli poznat podle oděvu nebo mluvy, dnes 

jejich původ prozrazuje příjmení, které  typic-

ky končí koncovkou -ič/-icz,  třeba Jurkovič, 

Jankovič nebo Ivičič."

Nepřehlédnutelné památky na Chorvaty se 

však na Moravě zachovaly v Jevišovce, Novém 

Přerově a v Dobrém poli.  „Ve všech třech 

vesnicích najdeme drobné památky, jako 

například kříže, nápisy nebo kapličky s chor-

vatskými názvy. V Novém Přerově a v Jevišovce 

se zachovala i původní chorvatská architektu-

ra a v Jevišovce teď navíc připravujeme i Muze-

um Moravských Chorvatů, kde by jejich příběh 

měl být vyprávěn od začátku po současnost."

Lenka Kopřivová je spoluautorkou 

knihy  Barvy chorvatské Moravy, kterou lze 

zapůjčit i v naší knihovně a dozvědět se tak 

o kultuře Moravských Chorvatů mnohem více. 

„Myslím si, že  v České republice je celkově 

hodně nízké povědomí o tom, jaké etnické 

menšiny tady vlastně žijí.  Historicky je to 

dvanáct národnostních skupin,“ dodala Kopři-

vová.

-nov-

Krojové plesy zahájily plesovou sezónu

Kdo byli a kam zmizeli Moravští Chorvati

Letošní specialitou krojového plesu bylo sólo, při 

kterém tanečníci na chvíli  získali staročeská jména.

Ani na nedělním dětském plese nechybělo tradiční 

lákadlo, bohatá tombola.
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Třetí lednovou sobotu se  prostory spole-

čenského domu  proměnily ve westerno-

vé městečko se vším, co k němu patří, ale 

i mnohým, co byste tam rozhodně nečeka-

li.  „My jsme vždycky přemýšleli nad tím, jak 

udělat ples pro ty, kterým se moc nechce do 

bílých košil a dlouhých šatů. Kamil Konečný 

jednou přišel s nápadem udělat country bál, 

tak jsme to zkusili a letos jedeme už osmý 

rok," popsal zrod plesu jeden z členů Spolku 

Všehoschopných, Kamil Hycl. 

Letos podruhé spojili country i s trochu 

tvrdší muzikou. „Máme tu kapelu, která zahra-

je jak country, tak rock. A celkem se nám to 

osvědčilo, protože starší generace je tu zhruba 

do půlnoci, a pak se přejde na tvrdší muziku 

a takhle nám to sedí," dodal Hycl. 

Co se během let nezměnilo, je typické před-

tančení, na které jsou pořadatelé patřičně hrdí. 

„Jsou to dámy z Tančírny na stará kolena, které 

s námi jezdí na tábory Na stará kolena. Ony 

samy před pěti lety iniciovaly vznik této taneč-

ní skupiny právě proto, že si chtěly zatancovat 

na tomto bále. Dokonce jsme tam zpočátku 

měli i dva muže, ale ti to vzdali, a dámy tak 

přešly z párových do line tanců, což jim oprav-

du jde a baví je to," popsal unikátní taneční 

uskupení Dušan Průdek, vedoucí Klubu histo-

rie a vlastivědy Hustopečska, pod nějž Tančír-

na spadá. 

Na svérázném plese toho bylo kromě tance 

a tomboly k vidění a zažití spousta. Od bohaté-

ho fotokoutku s množstvím propriet i originál-

ním historickým fotoaparátem, vlastní měny, 

klidové zóny pro znavené, která spočívala 

v uložení do dřevěné rakve, po bar s originál-

ním tekutým menu. Spolek recesistů, který si 

nikdy nebere servítky a do všeho se pouští se 

vší vervou, opět dokázal, že je opravdu schop-

ný všeho. 

-nov-, -slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 20. 1. 2019.

Všehoschopný bál kovbojů a rockerů

Tanečníci v kostkovaných košilích a džínách zaplnili parket.

Fotokoutek s množstvím rekvizit i originálním 

historickým fotoaparátem sváděl k hrátkám.
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Plesová sezona v Hustopečích jede na plné 

obrázky a možností, jak mohou dospělí strávit 

kvalitní večer, je momentálně opravdu mnoho. 

Jak ale k zábavě v zimních měsících přijdou 

děti? Na ty myslí místní farnost a v neděli pro 

ně uspořádala maškarní karneval s názvem 

Archa zvířat.

„Zvířátka si řekla, že se dnes lidi necho-

vají zrovna nejlíp a Bůh možná zase sešle 

potopu jako kdysi. Proto se dala do stavění 

lodi, aby se před ní mohla zachránit jako 

tenkrát,“ vysvětlil výběr tematického zamě-

ření karnevalu organizátor Petr Najman.

Přestože se téma karnevalu jasně týkalo 

především zvířat, zvířecí dress-code udán 

nebyl. Děti samozřejmě nemusí přijít oble-

čené jako zvířátka, ale když budou mít zvířecí 

kostým, určitě to bude zajímavější a přispěje 

to k celému duchu tohoto dne,“ usmíval se 

Najman. V patnáct hodin odpoledne začaly do 

sálu kostela proudit davy dětí v různorodých 

převlecích. Sálem se proháněli tygři, berušky, 

žirafy, gepardi, ale i princezny nebo hasiči. 

 V půl čtvrté proběhlo uvítání všech zúčast-

něných masek, tancovalo se nejen na pódiu, 

ale i na parketu a nechyběla ani scénka, která 

měla za cíl přiblížit vznik zvířecí archy. 

Poté se dětem představila všechna zvířát-

ka, která potřebovala jejich pomoc v podobě 

nošení potravy nebo šíření informací. Ta probí-

hala na jednotlivých stanovištích rozmístě-

ných po celém kostele.

Po splnění všech úkolů se děti i dospě-

lí přesunuli do sálu, kde si pro výhru mohl 

přijít každý, kdo si zakoupil lístek do tomboly 

zvané „Každý vyhrává“. Po celou dobu akce 

byla k dispozici také farní kavárna, kde se daly 

ukojit nejen tužby mlsných dětských jazýčků, 

ale také náročné požadavky dospělých.

 -slam-

Děti postavily pod kostelem archu

Sál v suterénu kostela na náměstí zaplinila zvířátka 

a pohádkové bytosti.  
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· Narodil se 21. 1. 1971 v Moravské 

Třebové, dětství prožil v malé obci 

nedaleko Jevíčka.

· Absolvoval střední odborné učiliště, 

obor kuchař - číšník.

· Pracoval jako kuchař, číšník, prodavač 

obuvi, barman, obchodní ředitel.  

Nyní se zabývá prodejem a distribucí 

rybářských potřeb.

 · Je medailistou evropských i světových 

šampionátů ve sportovním rybaření 

v týmových soutěžích (disciplína LRU 

plavaná). Tři roky byl trenérem české 

juniorské reprezentace. Jeho tým 

Crazy Boys Hustopeče pětkrát vyhrál 

českou první ligu.

· Je dvakrát rozvedený, má tři děti.

· Kromě rybaření se věnuje i hraní 

pokru, v roce 2008 vyhrál mistrovství 

republiky.

Koncem ledna byli vyhlášeni vítězové 

ankety o nejlepšího sportovce Hustopečí za 

uplynulý rok. V  našem městě už přes dvacet 

let žije Roman Foret, který se na profesio-

nální úrovni věnuje sportovnímu rybaření. 

Zúčastnil se více než dvou desítek šampioná-

tů, jednou se stal mistrem Evropy a dvakrát 

byl stříbrný na mistrovství světa v  týmových 

soutěžích. Pod hlavičkou místní organizace 

Moravského rybářského svazu vybudoval 

tým Crazy Boys Hustopeče, který dosáhl řady 

úspěchů v ČR a zahraničí, podařilo mu jednou 

vyhrát mistrovství Slovenska a na mistrovství 

světa klubů skončil dvakrát čtvrtý. Roman 

Foret byl tři roky trenérem české juniorské 

reprezentace, dlouholetým členem reali-

začního týmu seniorské reprezentace a také 

reprezentantem.

Povídali jsme si s  ním nejen o jeho cestě 

k rybaření a plánech na následující sezónu.

Odkud pocházíte a jak dlouho žijete 
v Hustopečích?

Dětství jsem prožil v Zadním Arnoštově, malé 

obci nedaleko Jevíčka. Po vyučení jsem začal puto-

vat po celé republice, byl jsem na Šumavě, v Praze, 

Krkonoších. Na začátku 90. let jsem se dostal do 

Brna, kde jsem se seznámil se svou budoucí ženou 

a s ní jsem se v roce 1998 odstěhoval do Hustopečí. 

Vaším největším koníčkem je rybaření, 
věnujete se mu od dětství?

Jako dítě jsem občas chodil rybařit s  tatín-

kem. Po střední škole jsem pracoval jako kuchař, 

číšník, pak jsem asi dva roky dělal prodavače obuvi. 

Potom jsem se živil jako barman, vlastnil jsem 

několik barů a od roku 2001 jsem byl obchodním 

ředitelem ve společnosti, která se zabývala provo-

zem sportovních barů, kasin a sázkových loterií.  

Kvůli svému pracovnímu přetížení jsem hledal 

nějaký způsob psychické relaxace. Rozhodoval 

jsem se, jestli budu sportovně střílet, což jsem 

z dětství také znal, anebo budu chodit na ryby.

A vaše oddychová zábava se časem proměni-
la v profesionální sport?

 Asi v  roce 2001 jsem začal chodit na ryby, 

seznamoval jsem se postupně s  různými rybáři 

a učil jsem se od nich. O dva roky později jsem 

začal chytat sportovně a objížděl jsem amatérské 

vesnické závody po celé republice. Tam si mě všiml 

vynikající reprezentant Pepa Konopásek a s  ním 

jsem se poprvé podíval na mistrovství světa. V roce 

2006 mě přihlásil na profesionální závody, začal 

jsem chytat druhou ligovou soutěž za Brno. Hned 

v následujícím roce jsme soutěž vyhráli a postoupi-

li jsme do první ligy. Založil jsem si svůj sportovní 

klub a pod hustopečskou organizací vybudoval 

tým Crazy Boys Hustopeče.  Za posledních 12 let 

jsme čtyřikrát získali ligový titul, na mistrovství 

světa jsme dvakrát skončili čtvrtí a zaznamenali 

jsme řadu dalších velkých úspěchů. Všichni členo-

vé družstva se zúčastnili několika desítek evrop-

ských i světových šampionátů.

Ostatní členové týmu jsou také z Hustopečí?
Ne, jsou to kamarádi z  různých míst celé 

republiky. Koncem roku 2018 jsem bohužel 

z  týmu Crazy Boys odešel a začal jsem budo-

vat nové mužstvo, které bude od letošního roku 

v druhé lize reprezentovat přímo místní pobočný 

spolek Hustopeče a zároveň ponese název MRS, 

p.s. Hustopeče Mivardi. Já tam budu fungovat 

jako kouč a náhradník, protože sám ještě chytám 

nejvyšší soutěž v ČR i na Slovensku.  Letos nás 

nejdříve čeká náročný Mazalův memoriál v  Břec-

lavi, oblíbený Mušovský pohár v  Pasohlávkách, 

a poté mnoho dalších závodů v ČR i zahraničí. 

Závodní sezóna nám začíná nejpozději začátkem 

dubna a končí v říjnu.

Co považujete za své největší úspěchy ve 
sportovním rybaření?

V  týmové soutěži jsem jednou vyhrál mist-

rovství Evropy a dvakrát jsem byl stříbrný na 

mistrovství světa. Loni jsme s  týmem  Mohelnice 

vyhráli mistrovství České republiky, v  lize jsme 

skončili třetí. Na mistrovství Slovenska jsme byli 

druzí. Co se týká osobních rekordů, nejvíce jsem 

za 4 hodiny nalovil 128 kilo ryb v Maďarsku.  Na 

počet ryb mám osobní rekord také z  Maďar-

ska, když jsem v Szegedu na veslařském kanálu 

nachytal 954 ouklejí na bič za 4 hodiny, kaprů 

jsem nejvíc ulovil v  Mohelnici, a to 103 kaprů za 

3 hodiny, jejich průměrná velikost byla cca O,75 kg.

Jak probíhají rybářské závody na profesio-
nální úrovni?

Ve čtvrtek a pátek se na místě trénuje, v sobo-

tu a neděli probíhá vlastní závod. Přijedete k vodě, 

namícháte krmení, potom je ofi ciální zahájení 

závodu, vylosují se pozice a přesunete se na vylo-

sované místo. Nanosíte si tam věci, potom máte 

dvě hodiny přípravu, přitom nesmíte chytat ryby. 

Posledních 10 minut přípravy se krmí, můžete 

dávat jakoukoli velikost krmení. Následují 4 hodi-

ny závodu, chytáte v kombinaci s krmením, ale to 

už bývá omezeno, nesmíte třeba do vody házet 

obrovské koule, abyste neplašili ryby ostatním. 
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Pár rychlých otázek 

a rychlých odpovědí:

Káva nebo čaj? Káva.

Ranní ptáče nebo sova? Sovička.

Kočka nebo pes? Pes.

Oblíbená postava z dětství ? 

Vlk (Jen počkej zajíci!)

Co vám v poslední době udělalo radost? 

Děti (svatba dcery).

Na co jste hrdý? Na děti.

Ideální dovolená? S dětmi.

Film nebo divadlo? Film.

Aktuálně rozečtená kniha 

nebo zhlédnutý fi lm? Nečtu, jsem hlavně 

sportovní fanoušek v TV.

Oblíbený citát, rčení, motto? 

Změna místa, ryba jistá :)))
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Musíte ulovit co nejvíc ryb na váhu. Úlovky se 

dávají do čtyři metry dlouhé sítě o minimálním 

průměru 50 cm, aby ryby byly v  pohodě. Když je 

potom vytahujete, nesmíte je přesypávat. Hodně 

se dbá na to, abychom se k rybám chovali šetrně. 

  

Jakou roli podle vás hraje při soutěžích 
náhoda, vnější okolnosti?

Je to hodně o losu. Kdo si vylosuje například na 

dvoukilometrovém úseku řeky krajní pozice, dost 

pravděpodobně vyhraje a na rybnících nebo nádr-

žích zase záleží na hloubce, větru atd.

Je potřeba být fyzicky zdatný?
Mnohdy je to fyzicky hodně náročné, zvlášť 

když chytáte se 13 metrů dlouhým prutem a fouká 

vítr, musíte mít sílu a výdrž. Zapotíte se také při 

přenášení desítek kilogramů vážícího potřebného 

náčiní a návnad. Někdy je nosíme i hodně daleko.

Jaké jsou v našem městě pro rybaření 
podmínky? Kde trénujete?

Máme sice nedaleko výborné Novomlýnské 

nádrže, ale je veliká škoda, že nám tady vysychá 

nádherný rybník, přestože se o něj místní organi-

zace Moravského rybářského svazu velmi dobře 

stará. Moc rád jsem se tam každé jaro před sezó-

nou chodil rozchytat, už loni jsem si ale bohužel 

musel najít alternativu, kam budu chodit tréno-

vat.

Máte své oblíbené místo?
U nás je tolik ryb, že jsem se s  tím nesetkal 

nikde ve světě, přitom mám s  reprezentací proje-

tou celou Evropu. U nás mám rád Labe, potom je 

mojí oblíbenou destinací Itálie, přestože tam ryb 

moc není.

Jakou metodu lovení používáte?
 Za začátku jsem chytal klasicky na položenou, 

ale pak jsem se začal zabývat rybářskou disciplí-

nou LRU plavaná. Spočívá to v  tom, že se chytá 

na splávek. Úplně poprvé jsem takto chytal na 

nějakých vesnických závodech tak, že jsem si na 

silon uvázal kus klacku a chytil jsem asi 50 karasů. 

Hned nato jsem si pořídil speciální prut a postupně 

tomu propadl tak, že jsem měl ve fi nále 90 prutů. 

V rámci plavané se chytá například na bič, děličku, 

prut typu Bologneze a dalšími způsoby. Mně osob-

ně je jedno, jakou metodou se chytá, dnes už umím 

všechny.

A na co chytáte?
Chytáme nejvíc na masokostní červy, na 

larvy pakomára. A potom samozřejmě na sypká 

krmiva a hlínu. Za sezónu spotřebuji asi 200 až 

300 kilo krmení a zhruba dvojnásobné množství 

hlíny. Přimíchávám ji do krmiva, abych ho zatížil 

a v řece mi spadlo tam, kam chci. Když voda hodně 

teče, přidávám i štěrk.

Co si myslíte o způsobu chytání Chyť a pusť, 
který u nás propaguje zejména Jakub 
Vágner?

Já jsem jenom pro tento způsob, ryby vůbec 

neberu, všechny pouštím. Ale přiznám se, že 

kdybych chytil nějakého pěkného candáta, rád 

si ho vezmu, jiné ryby nejím. Jakub Vágner tento 

způsob preferuje u větších ryb, v tom s ním souhla-

sím. Ale když někdo chodí na ryby a má je rád, tak 

ať si ji vezme, ať si ji sní, s tím nemám problém.

Jak zvládáte s rybařením sladit pracovní 
i soukromý život? 

Když jsem začínal, pracoval jsem po telefonu 

a seděl jsem na rybách šest dní v týdnu od rána do 

večera. Ale hned druhý rok jsem se dostal do širší 

reprezentace. I teď jsem od konce března do konce 

října v podstatě každý víkend pryč. Na šampioná-

ty se jezdí na celý týden i víc, na českých ligových 

soutěžích a mistrovstvích bývám do čtvrtka do 

neděle. Časově je to extrémně náročné a myslím 

si, že mi to soukromý život, to znamená i rodinu, 

vzalo.

Kromě času vyžaduje profesionální závodě-
ní také spoustu peněz. Kolik vás ročně stojí?

Začátky byly fi nančně velmi náročné, každý 

rok jsem do toho investoval asi půl milionu, 

v  současné době utratím maximálně 150 tisíc. 

Už nemám 90 prutů, ale stačí mi 40, navíc už  je 

neobměňuji každé dva roky, jako jsem to dělal dřív. 

Dnes mi až polovinu nákladů uhradí sponzoři, 

pomáhají mi fi nancovat například nejdražší prut, 

který stojí řádově 120 tisíc.

Chodíte si ještě někdy jen tak zachytat?
Občas chodím se synem.  Když jdu na ryby sám, 

vždy to souvisí se závoděním. Buď soutěžím sám, 

nebo jsem v roli trenéra.

Máte ve sportovním rybaření ještě nějaký 
cíl, kterého byste chtěl dosáhnout?

V  týmových soutěžích jsem dosáhl řady úspě-

chů, v individuálních soutěžích mi ale zatím štěstí 

tolik nepřálo, nějaká medaile z  individuálního 

závodu by mi udělala radost. A těším se, jak se 

bude dařit mému novému hustopečskému týmu. 

Díky tomu, že jsem loni položil funkci státního 

trenéra české juniorské reprezentace (katego-

rie U20) budu mít víc času se mu věnovat. Tak 

doufám, že to přinese své ovoce!

-kam
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Město Hustopeče a Městské muzeum a galerie Hustopeče 
Vás zvou na zájezd 

 

sobota 29. února 2020  

 
* 
 

Doprava je bezplatná.  
Odjezd z Hustopečí  

je v 8:00 hod. od domu  
U Synků, Dukelské nám. 23 

 
* 
 

Zájemci ať se hlásí 
v Městském muzeu a galerii 

Hustopeče, popř. na tel.: 
519 413 849. 

 
* 

 
* 

 
NA POČEST 170. VÝROČÍ 

NAROZENÍ T. G. M. SE VYDÁME  
DO MÍST SPJATÝCH  

S PRVNÍM ČESKOSLOVENSKÝM 
PREZIDENTEM A JEHO OTCEM 

JOSEFEM. 
 
* 

Foto: zdroj: www.carokraj.cz 
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
únor 2020

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

AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece.cz
Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 411, kultura@hustopece.cz
Předprodej: TIC Hustopeče nebo na www.kinohustopece.cz

ne   9.2 – 1.3.  Výstava obrazů Kateřiny Kabrielové: Maroko 
plné kontrastů – vernisáž proběhne v neděli 
9. února v 16 hodin v galerii domu U Synků.

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

út   4.2 – 21.2.  Burza knih – vestibul knihovny.
čt   6.2.  9.30 Virtuální U3V semestr – Leonardo da Vinci:
 27.2   renesanční uomo universale.
čt  13.2. 17.00 Cestopisná přednáška manželů Márových – 

Afrika, učebna knihovny.
st  26.2. 15.00 Lovci perel – vyhlášení výsledků soutěže. 

Herna otevřena v době provozu knihovny.
čt  6.2. 10.00 Výtvarná výchova – karnevalové tvoření.
čt  13.2. 10.00 Tělesná výchova.
čt  27.2. 10.00 Tělesná výchova.

čt  13.2. 18.00 Vinařský čtvrtek – Vinařství Popela (Perná), sklep 
ČZS v ulici Na Hradbách.

ne 23.2. 9.00 Výroční členská schůze Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Hustopeče. 
Jídelna ZŠ Komenského.

čt  27.2. 18.00 Vinařský čtvrtek – Vinařství Leoš Horák (Vrbice), 
sklep ČZS v ulici Na Hradbách.

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

st  5.2. 19.30 Nerez & Lucia – koncert obnovené folkové 
legendy. Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál se 
zpěvačkou Lucií Šoralovou. Kinosál.

čt  6.2.  Hustopečské skákání – 21. ročník
so  8.2.  mezinárodního výškařského mítinku. Ve čtvrtek 

startují dětské kategorie, v sobotu se představí 
dorost, junioři, muži a ženy. Městská sportovní 
hala Hustopeče. 

   Více na www.hustopecskeskakani.cz
ne 9.2. 10.00 Čert a Káča - pohádka pro děti. Kinosál.

po 10.-16.2.  Týden manželství. Lazy Fox kinokavárna a 
Hutopečská mandlárna nabízí celý týden 
manželským párům jednu „kávu za hubičku“

čt 13.2. 19.00 fi lm Tenkrát podruhé, Kino, vstup zdarma
pá 14.2. 16.00 Valentýnské skotačení - sportovně soutěžní 

odpoledne (nejen) pro manželské páry, hřiště 
Lipovka.

CVČ Pavučina, Město Hustopeče, Farní sbor ČCE Hustopeče
a Mandlárna Hustopeče

čt 27.2. 19.30 Čtení ke kafi  - scénické čtení fejetonů „ke kafi “. 
Účinkuje autorské divadlo MALÉhRY Daniely a 
Nikoly Zbytovských a Barbory Seidlové. Vstupné 
200 Kč. Divadlo MaléHry. Kinokavárna.

st  12.2. 17.00 Teen Meeting – setkání pro dospívající. Příprava 
pro praktický duchovní život zajímavou formou.

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Kollárova 7, Hustope e, www.apostolskacirkev.eu

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

ne  29.2. 13.00 Děkanátní setkání mládeže.
   Svědectví • Workshopy • Misie • O vnější a vnitřní 

kráse. Sál kostela Hustopeče.

Zjistěte více na
kariera.provident.cz

a na telefonu
844 744 644

Přivýdělek 
se vždycky hodí

Zajímavá odměna
Flexibilní pracovní doba
Žádné dojíždění
Spolupráce na hlavní
nebo vedlejší činnost

Co vás čeká?
Oslovování nových zákazníků
Spolupráce s těmi stávajícími
Poskytování půjček 
Výběry splátek
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 10. 2./24. 2.  

Papír, plast, nápojové kartony: 4.2.              Bioodpad: 17.2.

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.

M sto Hustope e

HÁZENÁ
ne  23.2. 9.30 Hustopeče – Olomouc
ne  23.2. 11.30 Hustopeče - Strakonice
STOLNÍ TENIS
čt 6.2. 17.00 Agrotec Hus. – HB Ostrov Havlíčkův brod – 1. liga
ne  9.2. 10.00 Agrotec Hus. – MS Brno – 1. liga
čt  13.2. 17.00 Agrotec Hus. – Sokol Brumovice – okr. přebor (dor.)
pá  21.2. 18.00 Agrotec Hus. B – Spin Lednice B – krajská soutěž
so 22.2. 17.30 Agrotec Hus. B – TJ VLAST Ježov – krajská soutěž
so  29.2. 9.00 Krajský bodovací turnaj nejmladšího žactva  

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

po  10.2. 9.30 Zájezd do Aqualandu Moravia – odjezd od 
Kamenné krásy v 9:15 hod., z AN v 9:30 hod.

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

st 12.2. 15:00 Čína II - Cestopisná přednáška Jarmily Válkové
o Číně. 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.

čt 13.2.  18.00  Princezna z hustopečského mlejna - divadelní 
představení. Divadelní kroužek Spolku dětí a 
mládeže Duhový svět a Gymnázium T.G.Masaryka. 
Sál společenského domu.

so  1.2.  10.00  Hustopečský masopust na Turhandlích. Vstup a 
zabíjačková polévka zdarma. Každá maska obdrží 
skleničku a koštovací lístky,ulici Na Hradbách.

PLESOVÁ SEZÓNA 2020
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. 

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

čt 27.2. 17.00 Zasedání zastupitelstva města. Zasedací 
místnost na radnici (vstup z náměstí).

ne  9.2. 13.45 Bruslení – zájezd na zimní stadion. Odjezd z AN. 
Ledová plocha 14.30 - 15.30. Příspěvek 50 Kč.

po  17.-21.2.  Jarní prázdniny s Pavučinou – téma Šmoulové. 
  8.00  Jarní příměstský tábor pro děti od 6 let. 
ne  23.2. 15.00 Seminář ulitka – malování hedvábí. 
   Cena 450 Kč. Přihlašování na www.volny-cas.cz
so  29.2.  9.00 Základy kreslení pravou mozkovou
so 7.3.  hemisférou – dvě soboty po cca 3 hodinách. 

Výtvarný kurz vhodný i pro laiky v kreslení. Cena 
kurzu 600 Kč. Přihlašování na www.volny-cas.cz

SPECIMEn

Zúčastněte se výzkumu na
RECETOXu 

Masarykovy univerzity

Více na: www.celspac.cz/specimen

Všichni účastníci studie získají drobný dárek a budou zařazeni do slosování o
fitness náramky. Slosování proběhne v červenci 2020.

Napište nám: celspac.specimen@recetox.muni.cz
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Rádi bychom vás informovali, že 1. ledna 2020 došlo ke změně názvu společnosti Libli s.r.o. 
na Nordic Telecom Regional s.r.o. a od 23. ledna 2020 vystupujeme pod značkou Nordic 

LIBLI se mění na Nordic Telecom
Jediná jistota v životě je změna. Ale věříme, že tahle bude k lepšímu ;)

Telecom.

Naše zákaznická centra jsou vám i nadále 
k dispozici, stejně jako telefonní číslo 
800 80 70 60.

Věříme, že silné zázemí rodiny firem Nordic 
Telecom nám umožní poskytovat vám 
ty nejmodernější služby a ještě lepší
zákaznickou péči než doposud.

Děkujeme, že jste s námi!
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            VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 

Hill´s Pet Nutrition je celosvětovou jedničkou  v oblasti výživy a péče o zdraví domácích zvířat, a je dceřinou společností 
Colgate Palmolive. Každý den po celém světě měníme životy milionů zvířat prostřednictvím průkopnické inovace, 
úžasné výživy, a těch nejlepších a nejbystřejších lidí. V současné době hledáme, do výrobního závodu Hustopeče, 
vhodné kandidáty na pozice:  

 

 
TECHNICAL SYSTEMS MANAGER 
 

         OPERÁTOR VÝROBY 
 
MANIPULANT - BRIGÁDNÍK 
(Dohoda o provedení práce) 
 
 

 

Strukturované životopisy prosím zasílejte na 
adresu:   
 
Hill´s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. 
Nádražní 269/49 
Hustopeče, 
693 01 
nebo na e-mail:  
veronika_lukaskova@hillspet.com 
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Sváteční a prázdninové dny utekly jako 

voda. Nejkrásnější dny v roce jsou pryč a my 

jsme se sešli ve školkách plni dojmů z dárečků 

a všeho pěkného, co nám toto období přináší.

Hned v prvním týdnu nás jako každý rok 

čekala tradiční návštěva kostela, abychom si 

připomněli legendu o třech králích. A věřte, že 

ti starší už zcela bezpečně věděli jejich jména, 

co vlastně tomu Ježíškovi nesli, a dokonce i to, 

že myrha (jeden z darů) je mast z pryskyřice 

stromu, který u nás neroste.  Dnešní děti nás 

umí překvapit, tomu věřte!

Mile nás přivítal pan děkan, který si společ-

ně s dětmi zazpíval „My tři králové jdeme 

k vám..." V kapsičkách měly děti i penízek pro 

černouška, který jim po vhození mince podě-

koval pokýváním hlavou.

Tento den je spojen i s tříkrálovou sbírkou 

a velké díky patří těm, kteří do kasičky přispějí 

a alespoň trochu pomůžou potřebným. 

Všem velké díky.

Přejeme čtenářům zdravý
 a pohodový rok 2020.

Zaměstnanci a děti z MŠ Pastelka

MŠ PASTELKA

MŠ U RYBIČEK

Vánoce, na které jsme se všichni tak těšili, 

jsou za námi a v lednu jsme se všichni ve zdraví 

opět sešli ve školce. Děti nadšeně vyprávěly, co 

jim pod stromečkem udělalo největší radost, 

a některé, plné zážitků, sdělovaly dojmy z hor 

a výletů.

Aby toho nebylo málo, dětem, které půjdou 

v  září do první třídy, začaly edukativně stimu-

lační skupiny – kroužek Předškoláček. Zde 

budou děti v  doprovodu svých rodičů hravou 

formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důle-

žité pro zvládnutí nároků první třídy základní 

školy. Dětem se budou věnovat paní učitelky 

z  MŠ a školní psycholožka ze základní školy. 

Naše mateřská škola se snaží dětem usnadnit 

přechod do základní školy, a proto se zapojila 

do implementačního projektu spolupráce škol 

pod názvem Z malé do velké školy. Tato akce je 

podpořena v rámci projektu Místní akční plán 

vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II. 

Leden nás všechny nastartoval a my už se 

nemůžeme dočkat, co si pro nás nachystá únor.

Kolektiv školy

Začal Předškoláček

V kroužku se hravou formou rozvíjí schopnosti 

a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků první 

třídy základní školy Fo
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

My tři králové jdeme k vám

Děti si v kostele prohlédly betlém a se zatajeným dechem poslouchaly povídání o třech králích.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Naše škola se již více než 10 let aktivně 

zapojuje do komunity škol eTwinning. Během 

té doby jsme na naší škole realizovali desítky 

projektů, během nichž jsme poznali mnoho 

dětí a učitelů z nejrůznějších koutů Evropy. 

V letech 2018 a 2019 jsme byli i držiteli certi-

fi kátu eTwinningová škola, o který žádáme 

i v letošním roce. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme zapoje-

ni do tří projektů. Projekt se zaměřením na 

výuku a komunikaci v německém jazyce reali-

zují žáci 9. ročníku. V projektu nazvaném Auge 
in Auge (Z očí do očí) se budou v rámci online 

videokonferencí setkávat s žáky z italské školy. 

V rámci projektových prací připravujeme 

prezentace, diskutujeme, zjišťujeme informa-

ce o partnerské škole apod. 

Cílem projektu Literatúra v audio-vi-
deo forme, do něhož se zapojili sedmáci, je 

spolupráce mezi žáky ZŠ Nádražní a Gymná-

zia Ružomberok zaměřená na vytvoření 

“audiopovídky”. Děti přitom poznávají sloven-

skou a českou literaturu a využívají dostupné 

prostředky ICT.

Projektu Schoolovision, který je inspirova-

ný světoznámou hudební soutěží Eurovision 

Song Contest, se naše škola účastní již potřetí. 

Žáci 1. stupně navštěvující sborový zpět tak 

pilně nacvičují písničku, která bude soutěžit 

s ostatními videoklipy z dvaceti osmi zúčast-

něných zemí.

Doufáme, že se nám v eTwinningu i nadále 

bude dařit, a těšíme se na budoucí zajímavé 

projekty. 

Kolektiv školy

Žádné pomalé lednové starty na děti neče-

kaly. Hnedle po nástupu do školy čekal na 

žáky ze čtvrté třídy projektový den se třemi 

králi. Odkud a kam mudrci putovali? Jaké dary 

a komu přinesli? Jak vlastně vypadali?  Měli 

nepřátele? Na všechny tyto otázky nalezly děti 

odpovědi. 

Odpoledne „družináři“ oslavili 55. výročí 

vzniku Večerníčku. Dětem byl puštěn výběr 

nejznámějších pohádek a po jejich zhlédnutí 

nakreslily obrázky s  pohádkovými postavička-

mi či samotný symbol, chlapečka s papírovou 

čepicí.

Kdo to byli Inkové, jak žili, jaké plodiny 

pěstovali a jaká zvířata chovali? Odpovědět 

se pokusily děti ze 3. B. A nebylo to vůbec 

jednoduché. Kromě klasického plnění úkolů 

z češtiny a matematiky s inckou tematikou se 

musely také popasovat s  vyhledáváním infor-

mací na internetu. Někomu nedělalo problém 

vyhledat podstatné, pro někoho bylo velmi 

těžké v  textu najít jen to nejnutnější. Záhad-

né obrazce na planině Nazca naopak žádnou 

překážku nepředstavovaly a děti si s  osově 

souměrnými obrázky poradily velmi dobře. 

A co vy, věděli jste, že brambory, kukuřice, 

rajčata a maso z  morčat patřily do běžného 

jídelníčku dávných Inků?

Prvňáčci byli letos prvními, kdo navští-

vit místní knihovnu. Nehledali informace 

o dávných jihoamerických civilizacích, ale 

besedovali o slušném chování s Neotesánkem. 

Na rozdíl od neotesaného chlapce děti věděly, 

jak se v  jednotlivých situacích správně zacho-

vat, a mohly tak dokončit všechny připravené 

úkoly. 

Nejen ve škole a v  knihovně se chováme 

v  souladu se zásadami slušného chování.  

Svá pravidla má i pohyb na sjezdovce.  Zda 

je již dostatečně ovládají, se sedmáci mohli 

přesvědčit při zimním pobytu v  Jeseníkách. 

Paní zima si letos dává načas, ale v Karlově 

byly podmínky pro lyžařský kurz dobré, sněž-

ná děla nepřetržitě chrlila nový sníh, takže si 

žáci užili do sytosti lyžování i snowboarding. 

Kritickou středu strávili ve wellness v Bruntále. 

Po načerpání sil se znovu vrátili na svah a dopi-

lovávali techniku sjezdu. 

Sportem žily i čtvrté a páté třídy. Čekal na 

ně turnaj v přehazované. Velké boje se odehrá-

valy nejen pod sítí, ale i mezi diváky. Překřičet 

fanoušky některých tříd nebylo vůbec snadné. 

A protože děti zápolení na sportovišti neroz-

dělilo, společně si zajely do divadla Radost na 

představení Bylo nás pět. Osvědčená hra žáčky 

opět nadchla a z Brna odjížděli vesele naladě-

ni.

Po půlroční práci si každý zaslouží odměnu. 

Žáci se před rozdáváním vysvědčením vydali 

do kina na fi lmová představení. První stupeň 

přivítala Elsa s  přáteli a superšpion Lance 

Sterling, druhostupňoví žáci zhlédli komorní 

psychologické drama Abstinent.  V  únoru, po 

prázdninách, se těšíme opět na viděnou. 

Za kolektiv školy Pavla Sedlářová

ZŠ KOMENSKÉHO

V rámci projektu Inkové děti vyhledávaly informace 

na internetu.

Pracovní skupina projektu Literatúra v audio-video forme.
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Lednový start

Součástí komunity eTwinning jsme již více než 10 let

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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Svoji podnikavost, schopnost komunika-

ce, spolupráce, plánování a organizování času 

měli možnost ukázat během uplynulých tří 

měsíců studenti třetího ročníku oboru Infor-

mační technologie. V rámci projektu KaPoDaV 

- Podpora kariérového poradenství, podnika-

vosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělává-

ní v Jihomoravském kraji, navštívila skupina 

žáků naší školy na konci září FabLab Brno, kde 

je lektoři seznámili s  používáním 3D tiská-

ren, laserových řezaček a dalších přístrojů. Už 

během zpáteční cesty měli studenti jasno, že 

chtějí vyrobit něco, co bude mít další využití 

např. při výuce. Po krátkém brainstormingu 

vyhrála „BEDNA“.  

I přes drobná úskalí se jim podařilo vyro-

bit „Bednu“, neboli „Case“ na počítač, kterou 

vybavili k  plné funkčnosti. Průběh tvor-

by si zaznamenávali a své dílo předvedli 

10. 12. 2019 během fi nále soutěže v  Jihomo-

ravském inovačním centru v  Brně. Na porotu 

prezentace týmu i výrobek zapůsobil a tým 

vyhrál krásné druhé místo.

Studentům děkujeme za vzornou repre-

zentaci školy, blahopřejeme k  umístění a již 

nyní se těšíme na výsledky realizace dalších 

projektů.

Stanislava Gergelová,
učitelka
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Za originální počítačovou skříň získali studenti 

z Hustopečí cenu ve fi nále soutěže.

Kolem jezera Trausee jsme dojeli do lázeňského města Bad Ischl.

Finále soutěže Tvoř s 3D tiskem a laserem!

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Stalo se již tradicí, že předvánoční období 

zpestřujeme výletem do některého zajíma-

vého města. Ve středu 11. prosince 2019 jsme 

vyjeli obdivovat krásy rakouské Solné komory, 

která patří s pohořím Dachstein a městečkem 

Hallstatt ke Světovému dědictví UNESCO. 

Prvním městem, kterým jsme v  této oblasti 

projížděli, byl Gmunden. Už tady na nás dých-

la typická atmosféra této krajiny a před naši-

mi zraky se objevilo jezero Traunsee. Po jeho 

západním břehu jsme dojeli až do lázeňského 

císařského města Bad Ischl. Odtud už to byl jen 

kousek do městečka Hallstatt s  necelým tisí-

cem obyvatel. Městečko jsme si prošli a potká-

vali zástupy asijských turistů. Ti odvážnější 

z nás vyjeli lanovkou na vyhlídku nad městem, 

někteří koupili dárková balení soli, nebo 

dokonce zdejší vzduch. Následovala necelá 

hodina cesty   autobusem do Mozartova rodi-

ště Salzburgu. V  centru jsme navštívili vánoč-

ní trhy a ochutnali místní speciality. Během 

zpáteční cesty jsme si popovídali o všech zážit-

cích.

Stanislava Gergelová,
učitelka

Poznávací exkurze Adventní Salzburg a Hallstatt

Když se na Domově mládeže ohlédneme 

zpět za vším, co jsme v loňském roce od prázd-

nin zažili, vidíme, že toho opravdu nebylo málo.

Měsíc září a říjen ovládlo téma podzim. 

Začali jsme malováním dýní, pokračova-

li výstavou fotografi í v  Městské knihovně 

Podzim očima studentů na Domově mláde-

že. Říjen jsme věnovali projektu  72 hodin 

s mottem Pomáhám, protože chci. I přes nepří-

zeň počasí jsme zvládli úklid v  okolí školy na 

jedničku. Přišla si nás natočit i Hustopečská 

televize.     

Listopad se nesl v  duchu výroby dárečků 

všem pracovníkům školy k  ukončení roku. 

Samozřejmě nezapomínáme ani na gratulace 

našim oslavencům.

Začátkem prosince jsme si navodili vánoč-

ní atmosféru, pekli jsme perníčky a vánoč-

ní cukroví, vyráběli adventní věnce a tvořili 

vánoční výzdobu v  areálu školy. Proběhl také 

turnaj ve stolním tenise, s nadílkou přišel čert 

s Mikulášem. Jako každý rok v prosinci se i loni 

uskutečnil turnaj v bowlingu, na který se vždy 

moc těšíme.

Rok 2019 jsme ukončili posezením v klubov-

ně při ochutnávce vánočního cukroví a vyni-

kajícího vánočního punče, který jsme si sami 

uvařili, povídáním o tradicích Vánoc a nechy-

běly ani různé stolní hry, při kterých jsme zažili 

spoustu legrace. Popřáli jsme si krásné Vánoce 

a hodně štěstí v novém roce.

Ludmila Malinková,
vychovatelka

Rekapitulace aktivit žáků Domova mládeže
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

Usnesení z 30. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 10. 12. 2019 

Usnesení č. 2/30/19: RM schvaluje Dodatek č. 775/

C1/2019/1 ke Smlouvě o poskytnutí fi nančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury uzavřené se Státním fondem 

dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 

190 00 Praha 9, IČ: 70856508 za účelem 

upřesnění celkových uznatelných nákladů 

a stanovení maximální výše účasti fi nančních 

prostředků na akci „Hustopeče – cyklostezka ul. 

Žižkova, Tábory“. Současně RM pověřuje pana 

místostarostu podpisem dodatku.

Usnesení z 31. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 17. 12. 2019 

Usnesení č. 2/31/19: RM neschválila souhlas 

se zvláštním užíváním komunikace ulice 

Herbenova u domu č.p. 462/1a pro umístění 

kontejnerů, zajištění stání nákladních vozidel 

či skládání stavebního materiálu dle žádosti 

DAVcom, s.r.o., Skryjova 1606/8, Husovice, 

614 00 Brno.

Usnesení (úkol) č. 3/31/19: RM ukládá předat podnět 

Stavebnímu úřadu Městského úřadu Hustopeče 

na podezření z „černé“ stavby vznikající na ulici 

Herbenova u domu č.p. 462/1a. Při realizaci 

stavby (rekonstrukce) dochází k  zásahu do 

pozemku města přesahem části budovy v  uliční 

části nad pozemek města. Vyzvat stavebníka 

k odstranění přesahu.

Usnesení č. 4/31/19: RM vzala na vědomí Odbornou 

analýzu veřejného prostranství – Dukelského 

náměstí z  roku 2015, zpracovanou Partnerství 

o.p.s.

Usnesení č. 5/31/19: RM vzala na vědomí návrh 

interiéru „Muzejní kavárny U Synků zpracovaný 

Madadors Architects v srpnu 2018.

Usnesení č. 6/31/19: RM vzala na vědomí informace 

o postupu realizace elektrifi kace železniční 

trati Hustopeče – Šakvice, a o jednání se SŽDC 

o možnostech využití stávající nádražní budovy 

po dokončení projektu.

Usnesení č. 7/31/19: RM schválila smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene se spol. 

GasNet, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 

nad Labem, IČ: 27295567 k částem pozemků 

p.č.505/1, parc. č. 505/3, parc. č. 869/1, parc. 

č. 3449, parc. č. 3486/3, parc. č. 3800/1, parc. 

č. 5828/42, zapsaných na LV č. 10001, pro 

k.ú. Hustopeče u Brna v souvislosti se stavbou 

REKO VTL Brodké-Břeclav-Hustopeče za cenu 

5.000 Kč+DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/31/19: RM schválila revokaci usnesení 

RM č.33/22/19 a schválila memorandum 

o spolupráci s Vodovody a kanalizacemi Břeclav 

a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 

49455168 na projektu „Hustopeče – rozšíření 

kapacity ČOV“. Text memoranda je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 9/31/19: RM schválila zrušení veřejné 

zakázky malého rozsahu na služby – změna č. 

3 Územního plánu Hustopeče. 

Usnesení (úkol) č. 10/31/19: RM ukládá jednat 

s  možnými zpracovateli zrušené veřejné 

zakázky malého rozsahu na služby – „Změna 

č. 3 Územního plánu Hustopeče“ o možnostech 

realizace zakázky – upřesnění lhůt a dalších 

možností realizace. 

Usnesení č. 11/31/19: RM schválila vyhlášení záměru 

pronájmu části nebytového prostoru budovy 

městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 

22, 693 01 Hustopeče (Stará pošta): část chodby 

vpravo v přízemí objektu u Odboru dopravy 

o výměře 1x1 m za účelem umístění nápojového 

automatu. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/31/19: RM schválila smlouvu 

o poskytnutí vzájemného plnění s Pivovary 

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

V  pondělí 9. prosince 2019  pořádalo 

Gymnázium T. G. Masaryka pro žáky husto-

pečských škol v  prostorách tělocvičny 2. ročník 

vánočního turnaje ve florbalu. Sportovního 

klání se zúčastnilo družstvo pořadatelské 

školy a týmy obou místních základních škol – 

ZŠ Komenského a ZŠ Nádražní. 

Cílem bylo nejen zvítězit, ale především si 

hru užít a posílit vztahy mezi vrstevníky míst-

ních škol, kteří soupeřili v  kategoriích mlad-

ších a starších žáků. Obě kategorie vyhrálo 

družstvo ZŠ Komenského, na druhých místech 

se umístili studenti Gymnázia T. G.Masaryka 

a třetí místa obsadila družstva ZŠ Nádražní.

Jan Bartoň,
student tercie

II. ročník turnaje ve fl orbalu O pohár gymnázia T. G. Masaryka
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Žáci a studenti tří hustopečských škol se ve florbale 

utkali už podruhé.

Divadelní kroužek Spolku dětí 

a mládeže Duhový svět a Gymnázium 

T. G. Masaryka Hustopeče zve na 

divadelní představení 

Princezna z hustopečského mlejna. 

Představení pro veřejnost začíná 

ve čtvrtek 13. 2. 2020 v 18 hodin 

v sále společenského domu.
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Koruny české s.r.o. se sídlem Pod Zámkem 625/8, 

690 02 Břeclav, IČ 29352134 na Slavnosti 

mandloní a vína 2020, 2021 a 2022. 

Usnesení č. 13/31/19: RM schválila nájemní 

smlouvu s Jiřím Harmáčkem, Nádražní 

181/18, 693 01 Hustopeče, IČ: 68625677 na 

pronájem části pozemku p. č. 1348/1 o výměře 

22 m2, vedeného jako ostatní plocha na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče za roční nájemné 440 Kč + 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/31/19: RM schválila dodatek 

č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 

14.4.2015 se spol. Zemos a.s., Jízdárenská 

493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 36470381, 

kterým se snižuje propachtovávaná plocha 

zemědělské půdy o části pozemků p.č. 4631/78, 

4813/59 a 4813/61. Rada města pověřuje 

starostku města podpisem dodatku k pachtovní 

smlouvě.

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

pronájmu části pozemku p.č. 656/2 o výměře 

53 m2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. 

Hustopeče u Brna, zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče. 

Usnesení č. 16/31/19: RM schválila záměr pachtu 

zemědělského pozemku p.č.3098 v k.ú. 

Hustopeče u Brna na LV č. 10001 zapsaného 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče. Text záměru je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/31/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

kupní smlouvu s …, nar. .. …, Hustopeče, kterou 

město prodává pozemek parc. č. 1052, vedený 

jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný na LV 

č. 10001, k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče 

za cenu 5.700 Kč a náklady spojené s převodem 

pozemku. Text smlouvy je součástí zápisu. 

Usnesení č. 18/31/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení vyhlášení záměru prodeje pozemku 

p.č. 1329/78, nově vytvořeného a vyčleněného 

na základě geometrického plánu č. 3153-

231/2012 z pozemku p.č. 1329/2 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. Minimální cena k  vyhlášení je 980 Kč/

m2.

Usnesení č. 19/31/19: RM schválila uzavření dodatku 

č. 1 ke smlouvě o dílo: „Hustopeče – parkoviště, 

komunikace a přeložka studny“ z důvodu 

prodloužení realizace části stavby do 31.3.2020 s: 

Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, 

628 00 Brno. 

Usnesení č. 20/31/19: RM schválila uzavření dodatku 

č. 2 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. 

Usnesení č. 21/31/19: RM schválila dohodu o narovnání 

se společností JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 

684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63489163, jejímž 

předmětem je renovace podlahy ve sportovní hale 

za částku 330.103 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 22/31/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

obecně závaznou vyhlášku č.10/2019 o místním 

poplatku ze psů. Text vyhlášky je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/31/19: RM schválila uzavření smlouvy 

o dílo na zpracování projektové dokumentace 

„Rekonstrukce vytápění a plynové kotelny ve 

sportovní hale v Hustopečích“ s CM projekt, 

s. r. o., IČ: 26919451, se sídlem Bratislavská 5, 

693 01 Hustopeče, za cenu 122 000 Kč bez DPH, 

a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 24/31/19: RM schválila přípravu zadání 

projektování na bezbariérový chodník na ulici 

Bratislavská, začátek na křižovatce Nádražní – 

Bratislavská, s  ukončením trasy u MOSS. Trasa 

bude rozdělena na více stavebních úseků. 

Usnesení č. 25/31/19: RM schválila uzavření Smlouvy 

o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce a.s., F.A.Gerstnera2151/6, České 

Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu "Hustopeče, 

Žižkova, rozšíření NN", která byla realizována na 

pozemku města parc. č. 1092/10 k.ú. Hustopeče 

u Brna, za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez 

DPH. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/31/19: RM neschválila vjezd těžké 

techniky na ulici Na Hradbách v  souvislosti se 

stavbou trafostanice jako součástí projektu 

„obnova NN na ulici Na Hradbách, Kurdějovská, 

Herbenova a Javorová“. Souhlas není dán 

z  důvodu obavy z  poškození majetku města 

(komunikace) i soukromých osob (sklepy) 

pohybem těžké techniky v lokalitě.

Usnesení č. 27/31/19: RM schválila zvýšení odvodů do 

fondu oprav v pronajímaných bytech v půdních 

vestavbách na ul. Husova 5 a 6 v Hustopečích 

formou úpravy evidenčního listu. Rada města 

současně podmiňuje budoucí převod městských 

částí těchto bytů na uživatele úplným uhrazením 

dosud nesplaceného podílu navýšení příspěvků 

do fondu oprav ze strany nájemců. 

Usnesení č. 28/31/19: RM schválila spoluorganizaci IX. 

dětského krojového plesu dne 12. 1. 2020 v sále 

Společenského domu Herbenova v Hustopečích.

Usnesení č. 29/31/19: RM neschvaluje navýšení počtu 

jízd u paní …, nar. …, …, Hustopeče. 

Usnesení č. 30/31/19: RM neschvaluje úpravu 

provozního řádu Senior taxi za účelem navýšení 

počtu jízd, nad již dříve schválený počet. V případě 

požadavku na vyšší počet jízd doporučuje RM 

využít nabídky komerčních subjektů.

Usnesení č. 31/31/19: RM schválila Smlouvu o nájmu 

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

Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou mezi Městem 

Hustopeče jako pronajímatelem a panem 

…, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče, jako 

nájemníkem. Smlouva se uzavírá s účinností od 

02.01.2020 do 31. 12. 2020 s možností opce. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/31/19: RM schválila Darovací smlouvu 

ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi Městem 

Hustopeče jako obdarovaným a panem …, nar. 

…, trvale bytem …, Hustopeče, jako dárcem. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 33/31/19: RM schválila dodatky smluv na 

pronájem bytových jednotek v Domě – Penzionu 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče na dobu 

určitou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. 

Usnesení č. 34/31/19: RM schválila smlouvy na 

pronájem bytových jednotek na ubytovně 

Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích. 

Jedná se o smlouvy na dobu určitou s platností od 

1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 s právem opce 1 měsíce, 

nejpozději však do 31. 12. 2020  

… 

Text smluv je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/31/19: RM schválila provedení výměny 

kotle v bytě p. … na Smetanova 78/2 fi rmou Jiří 

Kavalíř, Starovice 247, za vysoutěženou cenu 

60.850 Kč bez DPH.

Usnesení č. 36/31/19: RM schválila využití sociálního 

fondu v roce 2020 takto:  

Příspěvky poskytované zaměstnancům od 1. 1. 2020: 

•na závodní stravování bude poskytnut příspěvek ve 

výši 20 Kč na osobu a den 

•sociální výpomoci zaměstnancům se budou 

posuzovat jednotlivě 

•příspěvky ve formě možnosti používat rekreační, 

zdravotnická a vzdělávací zařízení, tělovýchovná 

a sportovní zařízení nebo příspěvky na kulturní 

akce a pořady a na sportovní akce se budou 

poskytovat mimořádně v souladu se Zásadami 

•odměny při životních výročích budou poskytovány 

v maximální možné výši 

•příspěvek na penzijní pojištění bude poskytnut ve 

výši 500 Kč na osobu a měsíc 

•příspěvek na pořízení parkovací karty bude 

poskytnut ve výši 500 Kč na osobu a rok 

Usnesení č. 37/31/19: RM schválila podporu stravování 

od 1. 1. 2020 buď formou odběru zajištěného 

obědu, nebo odběrem stravenky v hodnotě 

100 Kč na osobu a den. 

U obou forem bude poskytnut příspěvek na oběd ve 

výši 

40 Kč na osobu a den od zaměstnavatele 

20 Kč na osobu a den ze sociálního fondu 

zbývající část hodnoty doplatí odběratel obědu 

(stravenky). 

Usnesení č. 38/31/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné 

členy zastupitelstva města Hustopeče 

v následující výši: člen ZM 1.086 Kč/měsíc, člen 

RM 4.345 Kč/měsíc, předsedové komisí nebo 

výborů 2.172 Kč/měsíc.

V případě souběhu výkonu více funkcí bude 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn 

za dvě různé funkce. Do tohoto souhrnu lze 

zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena 

rady obce, předsedy výboru zastupitelstva obce, 

předsedy komise rady obce. 

Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 2 a § 

84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že 

odměny za výkon neuvolněného člena 

zastupitelstva se budou poskytovat od 1.1.2020. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný 

mandát bude odměna náležet ode dne složení 

slibu náhradníkem. 

Usnesení č. 39/31/19: RM schválila vyřazení majetku 

ORJ 255 - vnitřní správa v hodnotě 6 453 Kč dle 

přiloženého protokolu. 

Usnesení č. 40/31/19: RM schválila ZŠ Komenského 

přesun prostředků ve výši 53  845 Kč na 

nákup dataprojektoru z rezervního fondu do 

investičního fondu. 

Usnesení č. 41/31/19: RM schválila Dodatek ke 

smlouvě s Komerční bankou, a.s., který řeší 
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způsob a frekvenci předávání výpisů z účtu. 

Dodatek je přílohou tohoto bodu. 

Usnesení č. 42/31/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

Kontokorentní úvěr č. 1382158309/19/LCD , ve 

kterém je 

úvěrový rámec: 15 mil. Kč 

úroková sazba 1M PRIBOR plus marže 0,6% p.a. bez 

zajištění 

Usnesení č. 43/31/19: RM schválila rozpočtové 

opatření č. 8, na základě kterého jsou 

příjmy rozpočtu ve výši 319 023 tis. Kč 

výdaje rozpočtu ve výši 386 827 tis. Kč 

fi nancování ve výši 67 804 tis. Kč. 

Usnesení č. 44/31/19: RM doporučuje ZM ke schválení 

9. rozpočtové opatření města Hustopeče, které je 

přílohou tohoto bodu. 

Příjmy rozpočtu jsou ve výši 318 594 tis. Kč 

Výdaje rozpočtu jsou ve výši 386 827 tis. Kč 

Financování je ve výši 68 233 tis. Kč. 

Usnesení č. 45/31/19: RM bere na vědomí zápis 

z Komise obřadů a slavností ze dne 4. 11. 2019 

Usnesení č. 46/31/19: RM schvaluje nová pravidla 

pro systém návštěv a blahopřání jubilantům dle 

návrhu Komise obřadů a slavností.

Usnesení č. 47/31/19: RM doporučuje ZM schválení 

navýšení spolufi nancování města na projektu 

FC Hustopeče "Osvětlení tréninkového hřiště" 

o 60.000 Kč. Bude uhrazeno z rozpočtu města 

pro rok 2020. 

Usnesení č. 48/31/19: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 49/31/19: RM schvaluje výběr zpracovatele 

na zajištění administrace zadávacího řízení 

veřejné zakázky „Rekonstrukce městského 

stadionu“ fi rmu Tendr CZ, s.r.o., Masarykova 

68, 257 22 Čerčany za cenu 59.000 Kč bez DPH. 

Nabídka je přílohou. 

Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města 
Hustopeče konané dne 19. 12. 2019 

Usnesení č. 7/IX/19: ZM schvaluje 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. 8/IX/19: ZM schvaluje 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. 9/IX/19: ZM schvaluje 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. 10/IX/19: ZM schvaluje smlouvu 

o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami 

č. UZSVM/BBV/10105/2019-BBVM, a to 

pozemků parcela p. č. 4650/40 a p. 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. 11/IX/19: ZM schvaluje jednat o koupi 

pozemků se společností Farming s.r.o. Rybná 

716/24, 110 00 Praha evidovaných na LV č. 

786 v k.ú. Hustopeče u Brna. Jednání o ceně je 

ponecháno na vedení města. 

Usnesení č. 12/IX/19: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru prodeje pozemků p.č. 283/4 a p.č. 256/2, 

zapsaných jako zastavěná plocha a nádvoří na 

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

záměru je přílohou zápisu. Minimálně za cenu 

dokupu 300 Kč/m2.

Usnesení č. 13/IX/19: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části pozemku p. č. 1262/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 14/IX/19: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje pozemků p. č. 5779/2 a p.  č. 

5780/2 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 15/IX/19: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje pozemku p.č. 5758/1 o výměře 

480 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 16/IX/19: ZM schvaluje 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. 17/IX/19: ZM schvaluje uzavření 

Memoranda o spolupráci s městem Milevsko. 

Usnesení č. 18/IX/19: ZM schvaluje dodatek 

smlouvy o poskytnutí dotace s FC Hustopeče z.s. 

Šafaříkova 538/19, Hustopeče, IČ: 64327451, 

na základě kterých dojde k přesunu částky 

66 556 Kč z projektu -  rekonstrukce závlah 

na projekt - Osvětlení tréninkového hřiště 

na sportovním stationu v Hustopečích. Text 

dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 19/IX/19: ZM schvaluje navýšení 

spolufi nancování města na projektu FC 

Hustopeče "Osvětlení tréninkového hřiště" 

o 117.951 Kč. Bude uhrazeno z rozpočtu města 

pro rok 2019. 

Usnesení č. 20/IX/19: ZM schvaluje revokaci usnesení 

ZM č. 18/IX/19 a 19/IX/19 z důvodu zjednodušení 

smluv o poskytnutí dotace. 

Usnesení č. 21/IX/19: ZM schvaluje dodatek smlouvy 

o poskytnutí dotace s FC Hustopeče z. s., 

Šafaříkova 538/19, Hustopeče, IČ: 64327451, 

na základě kterého dojde ke snížení částky 

spoluúčasti města Hustopeče na projektu 

rekonstrukce závlah o 66 556 Kč. 

Usnesení č. 22/IX/19: ZM schvaluje dodatek smlouvy 

o poskytnutí dotace s FC Hustopeče z.  s., 

Šafaříkova 538/19, Hustopeče, IČ: 64327451, 

na základě kterého dojde ke zvýšení spoluúčasti 

města Hustopeče na projektu „Osvětlení 

tréninkového hřiště“ o 184.507 Kč. Bude hrazeno 

z rozpočtu roku 2019. 

Usnesení č. 23/IX/19: ZM schvaluje 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. 24/IX/19: ZM bere na vědomí rozpočtová 

opatření města Hustopeče č.7/2019 a č.8/2019. 

Texty rozpočtových opatření jsou přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 25/IX/19: ZM schvaluje 9. rozpočtové 

opatření města Hustopeče v roce 2019, které 

obsahuje pouze jednu změnu – snížení odvodu 

odpisů z Investičního fondu příspěvkové 

organizace ZŠ Hustopeče. Příjmy rozpočtu jsou 

318 594 tis. Kč. Výdaje rozpočtu jsou 386 827 tis. 

Kč. Financování 68 233 tis. Kč. Text rozpočtového 

opatření je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/IX/19: ZM schvaluje rozpočet Města 

Hustopeče na rok 2020, který obsahuje: 

příjmy ve výši 191 087 000 Kč, výdaje ve výši 

192 259 000 Kč, fi nancování ve výši 1 172 000 Kč. 

Text rozpočtu je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  27/IX/19: ZM schvaluje Smlouvu 

o kontokorentním úvěru č. 1382158309/19/ LCD 

s Českou spořitelnou a.s., IČ 45244782. 

Usnesení č. 28/IX/19: ZM schvaluje obecně závaznou 

vyhlášku města Hustopeče č. 9/2019 o místním 

poplatku z pobytu. Text obecně závazné 

vyhlášky je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/IX/19: ZM schvaluje obecně závaznou 

vyhlášku č.10/2019 o místním poplatku ze psů. 

Text vyhlášky je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/IX/19: ZM schvaluje stanovení 

výše měsíční odměny pro neuvolněné členy 

zastupitelstva města Hustopeče v následující 

výši: člen ZM 1.086 Kč/měsíc, člen RM 4.345 Kč/

měsíc, předsedové komisí nebo výborů 2.172 Kč/

měsíc. 

V případě souběhu výkonu více funkcí bude 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn 

za dvě různé funkce. Do tohoto souhrnu lze 

zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena 

rady obce, předsedy výboru zastupitelstva obce, 

předsedy komise rady obce. 

Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 2 a § 

84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že 

odměny za výkon neuvolněného člena 

zastupitelstva se budou poskytovat od 1.1.2020. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný 

mandát bude odměna náležet ode dne složení 

slibu náhradníkem. 

Usnesení č. 31/IX/19: ZM schvaluje 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., a za 

8 hod. denně. Částka je stanovena pro kalendářní 

roky 2020-2021. 

Usnesení č. 32/IX/19: ZM schvaluje určení doby 

nezbytně nutné k výkonu funkce dle ustanovení 
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§ 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. 33/IX/19: ZM schvaluje udělení 

jednorázového peněžitého plnění (odměny) 

předsedům komisí rady města, kteří nejsou 

zastupiteli, ve výši rozdílu roční odměny 

zastupitele předsedy komise a řadového 

zastupitele. Týká se to …, …, …, …, …, ... Výpočet je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/IX/19: ZM schvaluje Dodatek č. 

10 ke zřizovací listině organizační složky Správa 

a údržba budov města Hustopeče. 

Usnesení č. 35/IX/19: ZM bere na vědomí úpravy výše 

vodného a stočného pro rok 2020. 

Usnesení č. 36/IX/19: ZM ukládá RM prověřit možné 

překročení kompetencí RM ve věci projektu fi rmy 

Čáslava na Kollárově ulici, kde byla vybudována 

nově infrastruktura „bezbariérový chodník“ v 9. 

měsíci roku 2015.

Usnesení z 32. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 19. 12. 2019 

Usnesení č. 2/32/19: RM schválila revokaci Usnesení 

č. 27/22/19, kterým RM schválila projektovou 

dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

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

"Hustopeče, Kollárova, rozš. NN, rezidence" 

a pověřila starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení z 33. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 07.01.2020 

Usnesení č. 2/33/20: RM bere na vědomí informaci 

o hackerském napadení výpočetní techniky 

města v prosinci 2019. 

Usnesení (úkol) č. 3/33/20: RM ukládá podat trestní 

oznámení na neznámého pachatele z  důvodu 

hackerském napadení výpočetní techniky 

města v  prosinci 2019, nutné pro případné 

budoucí řešení problémů při zjištění ztráty dat 

v informačních systémech města.

Usnesení č. 4/33/20: RM schválila smlouvu o zajištění 

servisní činnosti na automatické dveře na kině 

s fi rmou ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. 

s r.o. se sídlem U Blaženky 2155/18, 15000 Praha 

5 – Smíchov, IČ 44846444 za 9 000 Kč + DPH 

ročně. 

Usnesení (úkol) č. 5/33/20: RM ukládá vedení města 

jednat se společností Agrotec na úpravě jejich 

žádosti o změnu územního plánu města „Čerpací 

stanice LNG“ na snížení celkové výšky plánované 

stavby. 

Usnesení č. 6/33/20: RM schválila darovací smlouvu 

s TJ Agrotec Hustopeče z.s., Šafaříkova 1016/22, 

Hustopeče 693 01, IČ: 13690655, kterou město 

získává darem sportovní povrch na podlaze velké 

haly na ul. Šafaříkova 1016/22, Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 7/33/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

darovací smlouvu s Nemocnicí Hustopeče, 

p.o., Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče, IČ: 

04212029, kterou město na obdarovaného 

převádí zabudovanou klimatizaci umístěnou na 

stanici ošetřovatelských lůžek č. 4 v nemocnici. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/33/20: RM schválila uzavření dodatku č. 

5 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky 

„Vybrané skladebné části ÚSES I.“ se STROMMY 

COMPANY s r.o., IČ 01919652, se sídlem 

Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora. Text 

dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 9/33/20: RM schválila uzavření Dodatku 

č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Realizace 

podporovaných bytů Žižkova II, Hustopeče“ 

se STAVIMAL s r.o., IČ 26921677, se sídlem 

Pražákova 51, 619 00 Brno. Předmětem dodatku 

je provedení víceprací, fi nancovaných z rezervy 

rozpočtu. Celková cena díla se nemění. Text 

dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 10/33/20: RM bere na vědomí zápis ze 

stavební komise ze dne 18.12.2019 

Usnesení č. 11/33/20: RM schválila souhlas se stavbou 

"RD Hustopeče, Brněnská 32, nástavba" investora 

…, …, Hustopeče a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu. 

Usnesení č. 12/33/20: RM schválila souhlas se stavbou 

na změnu užívání části budovy na ulici Vinařská 

1363/1a investora …, Hustopeče a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 13/33/20: RM schválila souhlas se 

stavbou "Přístavba prefabrikovaných lodžií, BD 

U Větrolamu 30, 31, 32, Hustopeče" investora 

SBD Pálava Hustopeče a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 14/33/20: RM schválila souhlas se stavbou 

"Pasivní RD …, Gen. Peřiny parc. č. 5844/9, 

Hustopeče investora …, …, Brno a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 15/33/20: RM schválila projektovou 

dokumentaci na stavbu "Demolice zemědělských 

objektů, Hustopeče" žadatele VHS EU s.r.o., 

Měšťanská 3992/102, Hodonín. 

Usnesení č. 16/33/20: RM doporučuje ZM ke 

schválení vyhlášení záměru prodeje pozemků 

p.č.3278/6 a 297/16, vedených jako ostatní 

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

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče. Za ceny dle 

schváleného ceníku města, pozemek 297/16 jako 

stavební pozemek, 3278/6 jako zahrada.

Usnesení č. 17/33/20: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na 

služby "Zpracování pasportů města Hustopeče-

opakované vyhlášení" Dílčí plnění č. 1 uchazeče 

GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 

627 00 Brno, IČ: 262710443 za cenu 292.000 Kč 

bez DPH. 

Usnesení č. 18/33/20: RM schválila umístění uchazečů 

na dalších místech k veřejné zakázce malého 

rozsahu na služby "Zpracování pasportů města 

Hustopeče-opakované vyhlášení" Dílčí plnění č. 1 

2. GEOVAP, spol. s.r.o., Čechovo nábř. 1790, 

530 03 Pardubice, IČ: 15049248 

3. MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 

763 26 Luhačovice, IČ: 25588303 

Usnesení č. 19/33/20: RM schválila uzavření smlouvy 

o dílo na služby "Zpracování pasportů města 

Hustopeče-opakované vyhlášení" Dílčí plnění č. 

1 s vítězným uchazečem GB-geodezie, spol. s r.o., 

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, IČ: 26271044 za 

cenu 292.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 20/33/20: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na 

služby "Zpracování pasportů města Hustopeče-

opakované vyhlášení" Dílčí plnění č. 2 uchazeče 

MK Consult, v.o.s., Drážďanská 493/40, 

400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25472593 za cenu 

284.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 21/33/20: RM schválila umístění uchazečů 

na dalších místech k veřejné zakázce malého 

rozsahu na služby "Zpracování pasportů města 

Hustopeče-opakované vyhlášení" Dílčí plnění č. 

2: 

2. MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 

763 26 Luhačovice, IČ: 25588303 

3. GEOVAP, spol. s.r.o., Čechovo nábř. 1790, 

530 03 Pardubice, IČ: 15049248 

4. GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 

627 00 Brno, IČ: 26271044 

Usnesení č. 22/33/20: RM schválila uzavření smlouvy 

o dílo na služby "Zpracování pasportů města 

Hustopeče-opakované vyhlášení" Dílčí plnění 

č. 2 s vítězným uchazečem MK Consult, v.o.s., 

Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem, 

IČ: 25472593 za cenu 284.000 Kč. 

Usnesení č. 23/33/20: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého 

rozsahu na služby "Zpracování pasportů města 

Hustopeče-opakované vyhlášení" Dílčí plnění 

č. 3 uchazeče MDP GEO, s.r.o., Masarykova 

202, 763 26 Luhačovice, IČ: 25588303 za cenu 

171.450 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 24/33/20: RM schválila umístění 

uchazečů na dalších místech k veřejné zakázce 

malého rozsahu na služby "Zpracování pasportů 

města Hustopeče-opakované vyhlášení" Dílčí 

plnění č. 3: 

2. GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 

627 00 Brno, IČ: 26271044 

3. GEOVAP, spol. s.r.o., Čechovo nábř. 1790, 

530 03 Pardubice, IČ: 15049248 

4. MK Consult, v.o.s., Drážďanská 493/40, 

400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25472593 

Usnesení č. 25/33/20: RM schválila uzavření 

smlouvy o dílo na služby "Zpracování pasportů 

města Hustopeče-opakované vyhlášení" Dílčí 

plnění č. 3 s vítězným uchazečem MDP GEO, 

s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ: 

25588303 za cenu 171.450 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 26/33/20: RM schválila navýšení paušální 

částky vyvolaných nákladů na připojení 

vodovodu na 5.500 Kč.

Usnesení č. 27/33/20: RM schválila projektovou 

dokumentaci a souhlas se stavbou "Přípojka 

vody, …, …, Hustopeče" a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 28/33/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o souhlasu se stavbou na pozemku města 

s investorem …, …, Hustopeče na stavbu "Přípojka 

vody, …, …, Hustopeče" za podmínek uvedených 

ve smlouvě. Paušální částka na úhradu nákladů 

za připojení vodovodu je 5.500 Kč. Smlouva 

v příloze. 

Usnesení č. 29/33/20: RM schválila projektovou 
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dokumentaci a souhlas se stavbou "Přípojka 

vody, …, …, Hustopeče" a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 30/33/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o souhlasu se stavbou na pozemku města 

s investorem …, …, Hustopeče na stavbu "Přípojka 

vody, …, …, Hustopeče" za podmínek uvedených 

ve smlouvě. Paušální částka na úhradu nákladů 

za připojení vodovodu je 5.500 Kč. Smlouva 

v příloze. 

Usnesení č. 31/33/20: RM schválila projektovou 

dokumentaci a souhlas se stavbou "Přípojka 

vody, …, …, Hustopeče" a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 32/33/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o souhlasu se stavbou na pozemku města 

s investorem …, …, Hustopeče na stavbu "Přípojka 

vody, …, …, Hustopeče" za podmínek uvedených 

ve smlouvě. Paušální částka na úhradu nákladů 

za připojení vodovodu je 5.500 Kč. Smlouva 

v příloze. 

Usnesení č. 33/33/20: RM vzala na vědomí předložený 

návrh zadávací dokumentace pro vyhlášení 

veřejné zakázky „Nástavba MŠ Na Sídlišti“. 

Konečná podoba ZD bude předložena RM ke 

schválení po odsouhlasení poskytovatelem 

dotace.

Usnesení č. 34/33/20: RM schválila umístění banneru 

pořadatele Hustopečského Country@rock bálu 

na zábradlí u křižovatky u kina v období 8. - 18. 

1. 2020. Instalaci zajistí Marketing a kultura 

města Hustopeče.

Usnesení č. 35/33/20: RM schválila zřízení "Komise 

pro dopravu města Hustopeče“ ve složení … – 

předsedkyně komise, členové …, …, …, …, …, …, …, 

… a tajemnice komise ... Komise byla zřízena na 

období 2020 – 2022.

Dále RM svaluje předložený dokument „Statut 

Komise pro dopravu města Hustopeče“ 

a dokument „Jednací řád Komise pro dopravu 

města Hustopeče“ 

Usnesení č. 36/33/20: RM schválila Smlouvu 

o výpůjčce hustopečského válečného štítu z roku 

1915, s Regionálním muzeem v Mikulově, p.o., 

Zámek 1/4, 692 01 Mikulov, IČ 00089613, jako 

půjčitelem, na období 1.1.2020 - 31.12.2024. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 37/33/20: RM schválila Pojistnou smlouvu 

č. 8603266598 pro pojištění odpovědnosti 

zastupitelů obce - OS 8 s Kooperativa pojišťovna, 

a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 

180 00 Praha 8, IČ 47116617. Text smlouvy je 

přílohou 

Usnesení č. 38/33/20: RM schválila Pojistnou smlouvu 

č. 8603266598 pro pojištění podnikatelských 

rizik - TREND 14 s Kooperativa pojišťovna, 

a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 

180 00 Praha 8, IČ 47116617. Text smlouvy je 

přílohou 

Usnesení č. 39/33/20: RM bere na vědomí informaci 

o splnění úkolu – kontrola zajištění vývozu 

odpadních vod z objektu Policie ČR v Hustopečích. 

Usnesení č. 40/33/20: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 41/33/20: RM schválila změnu ceníku 

pro stánkový prodej na akci Slavnosti mandloní 

a vína. Návrh ceníku je přílohou.

Usnesení (úkol) č. 42/33/20: RM ukládá prověřit 

možnosti úpravy stávajícího parkovacího místa 

na ulici Generála Peřiny. 

Usnesení (úkol) č. 43/33/20: RM ukládá vedení 

města jednat o možnosti a podmínkách změny 

investorství mezi městem a VAK Břeclav na akci 

„Rozšíření ČOV Hustopeče“.

Usnesení č. 44/33/20: RM schválila odměny ředitelům 

příspěvkových organizací. Výše odměn včetně 

zdůvodnění jsou přílohou.

Usnesení č. 45/33/20: RM schválila použití rezervního 

fondu Sportovního zařízení města Hustopeče 

na realizaci výměny osvětlení na tenisových 

kurtech.

Usnesení (úkol) č. 46/33/20: RM ukládá prověřit 

možnost demolice tribuny v  amfi teátru na 

Křížovém vrchu. 

Usnesení č. 47/33/20: RM schválila nájemní smlouvu 

na byt správce v  2. NP objektu CVČ Pavučiny 

s  …, bytem …, Hustopeče. Nájemní smlouva je 

přílohou zápisu.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Na začátku února zahájí dva nejvýznam-

nější výškařské mítinky v  České republi-

ce,  Hustopečské skákání  a  Beskydská laťka, 
3. ročník společné série s názvem  Agrotec 

HIGH JUMP GRAND PRIX Třinecké železárny 

Moravia Steel 2020. 

Nejprve se v  neděli 2. února 2020 sejde 

světová výškařská elita v  třinecké hokejové 

WERK aréně na 28. ročníku Beskydské laťky 

a o týden později, v  sobotu 8. února 2020, 

bude seriál pokračovat na jihu Moravy při 

21. ročníku Hustopečského skákání ve zdejší 

Městské sportovní hale. 

Na obou mítincích se představí téměř 

totožná sestava závodníků. Ta bude v  rámci 

HJ Grand Prix 2020 bojovat o fi nanční prémii 

1.000 USD  pro nejlepšího muže a stejnou 

částku získá i nejlepší žena. Pořadí určí součet 

výkonů na obou závodech. Startovní listina je 

už nyní plná zvučných atletických jmen, která 

znají diváci z vrcholných atletických událostí 

ve světě.

Mužům vévodí medailisté z MS a jednička 
světového žebříčku

Zatímco v  loňském roce excelovaly ženy, 

letos se pořadatelé zaměřili zejména na 

mužskou výšku. Diváci na obou mítincích se 

mohou těšit na opravdovou lahůdku v  podo-

bě souboje dvou medailistů z MS v katarském 

Dauhá a jedničkou aktuálního světového 

žebříčku. Všichni se netají úmyslem atakovat 

opět hranici světové extratřídy 230 cm. Mezi 

největší favority bude bezesporu patřit stří-

brný z MS, Rus Mikhail Akimenko, s osobním 

rekordem 235 cm, který si oba mítinky vyzkou-

ší poprvé ve své kariéře. Akimenko má i skvělou 

aktuální formu, když v  ruském Yekaterinbur-

gu překonal 230 cm a vede žebříček letošní 

halové sezóny. Divákům na Moravě by se měl 

představit ve skvělé formě. Jeho krajan  Ilya 

Ivanyuk  (OR 235 cm) získal na MS bronzovou 

medaili a ve světovém žebříčku mu za loňský 

rok patří druhá příčka. Vzájemný souboj obou 

Rusů by měl být jedním z vrcholů obou mítin-

ků. Mírnou výhodu bude mít Ivanyuk, který 

atmosféru obou závodů zná z  loňského roku. 

Další velký favorit obou soutěží je čtvrtý z MS 

a aktuální světová jednička v rankingu světové 

atletické federace,  Maxim Nedasekau  z  Bělo-

ruska. Tento velký talent světové výšky má 

osobní maximum 235 cm a může se pochlu-

bit mj. zlatem z  juniorského ME 2019 i doros-

teneckého ME 2017. Mezi dospělými stihl už 

vybojovat stříbro na ME 2018 a bronz na Světo-

vém poháru ve stejném roce v Ostravě.

Rekordmanem co do počtu startů na těch-

Na Moravu opět přijede světová skokanská elita

Maxim Nedasekau z Běloruska. Sylwester Bednarek z Polska.
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to mítincích je populární Polák  Sylwester 

Bednarek. Halový mistr Evropy 2018 a bron-

zový medailista z  MS 2009 s  osobním rekor-

dem 233 cm bude na moravských mítincích 

startovat už posedmé. Pravidelný fi nalista 

evropských a světových soutěží už ví, jak chut-

ná vítězství jak v  Hustopečích, tak i v  Třinci. 

Tradičně se mu zde daří a pořadatelům vzká-

zal, že se opět těší na skvělé zdejší publikum 

a doufá, že mu diváci v obou halách pomohou 

dostat se přes 230 cm. Velkým lákadlem pro 

atletické fanoušky bude jistě start známého 

čínského výškaře  Guowei Zhanga, který má 

ze všech startujících nejlepší osobní rekord 

238 cm. „Před dvěma lety jsem musel na poslední 

chvíli odříct start u vás kvůli zranění. Můj kamarád 

Yu Wang mi pak vyprávěl o zdejších skvělých mítin-

cích, a tak když jsem dostal šanci u vás startovat, 

neváhal jsem,“ vzkázal pořadatelům stříbrný 

medailista z  MS v  Pekingu 2015 a Asijského 

šampionátu 2017, který chce právě u nás zahá-

jit svou cestu na OH v Tokiu.

Ve startovním poli nechybí ani loňský 

spoluvítěz HJ Grand Prix a fi nalista loňského 

MS  Joel Luis Castro Rivera  z  Portorika. Loni 

dokázal vyhrát mítink v  Třinci, v  Hustopečích 

byl třetí. Pro diváky bude velkým zpestře-

ním start exotického výškaře  Jamala Wilso-

na z Baham s osobním rekordem 231 cm, který 

dokáže bavit diváky nejen nad laťkou. Keňa 

je zemí skvělých běžců, ale v  poslední době 

dokázala, že má i skvělého výškaře. Nejlepší 

africký výškař současnosti  Mathew Sawe  (OR 

230 cm) je ve světovém žebříčku na 15. místě 

a může na Moravě překvapit. Zkušenosti na 

rozdávání mají čtvrtý muž z MS 2017 v Londý-

ně, Mexičan  Edgar Rivera,  i další pravidelný 

účastník moravských mítinků,  Matúš Bube-

ník  ze Slovenska, který se může pochlubit 

pátým místem na halovém ME 2017 a stříbrem 

z Univerziády o dva roky dříve.

Čeká se vyrovnaná soutěž žen s mladými 
Češkami

Ženská soutěž na letošní HJ Grand Prix 

nabídne velmi vyrovnanou sestavu závodnic, 

které by mohly atakovat výšky vysoko nad 

190 cm. V  loňském roce na obou mítincích 

vyhrála Ukrajinka Kateryna Tabashnyk. Ta 

bude letos bohužel chybět. „Musíte to beze mě 

tento rok vydržet. Strašně ráda bych u vás obhajo-

vala své loňské vítězství, ale jsem po operaci a stále 

ještě nemohu plně trénovat. Věřím, že za rok už 

zase budu fi t a ráda k  vám přijedu,“ vzkázala 

tato sympatická ukrajinská výškařka pořada-

telům.   Věříme v  účast loňské hvězdy mítin-

ku, Jaroslavy Mahuchikh, která je aktuálně 

druhá ve světovém žebříčku, 18. ledna 2020 se 

jí podařilo skočit 201 cm a překonala tak svůj 

juniorský světový rekord z Hustopečí.  

Ukrajinskou výškařskou školu bude 

na Moravě reprezentovat i světová jede-

náctka  Iryna Gerashchenko. Sedmá z  halové-

ho MS 2018 by ráda v Hustopečích nebo Třinci 

zaútočila na metu dvou metrů. Loni jí k tomu 

chyběl pouhý centimetr, když si vylepšila svůj 

osobní rekord na 199 cm. Velkou soupeřkou 

by jí měla být Italka Elena Vallortigara, která 

již bájnou dvoumetrovou metu pokořila. Její 

osobní maximum je 202 cm a loni se jí dařilo 

více právě v  hale. Stálicí na výškařském nebi 

posledních let je  Levern Spencer  z  Ostrova 

sv. Lucie (OR 198 cm), která na oba morav-

ské mítinky velmi ráda jezdí a v  roce 2018 na 

obou zvítězila. Ve stejném roce vyhrála hry 

Commonwealthu i šampionát severní Ameri-

ky a karibské oblasti a její cíle pro letošní sezó-

nu jsou smělé. „Určitě si chci vylepšit své osobní 

rekordy, a to jak v  hale, tak i venku. Chci poprvé 

v  životě překonat hranici dvou metrů. To je sen 

každé výškařky na světě. A já jsem už byla několi-

krát velmi blízko. Samozřejmě, že se chci také dobře 

umístit na olympiádě v Tokiu, ale to bude v dnešní 

konkurenci velmi těžké. Loni mi na MS fi nále utek-

lo jen těsně, tak doufám, že to letos vyjde,“ prozra-

dila Levern Sapencer pořadatelům své plány 

na tuto sezónu, kterou chce tradičně zahájit 

u nás na Moravě.

Atmosféru obou mítinků velmi dobře 

znají další aktérky ženské soutěže.  Morgan 

Lake  z  Velké   Británie má své maximum na 

197 cm a k  jejím největším úspěchům patří 

šesté místo na MS 2017 a 4. místo na halo-

vém MS 2018. Okruh favoritek doplňují 

i jedny z  nejlepších asijských závodnic,  Svet-

lana Radzivil  a  Nadezhda Dusanova,  obě 

z  Uzbekistánu se shodným osobním rekor-

dem 198 cm. O dalším posílení startovní listiny 

pořadatelé ještě stále jednají. Fanoušci české 

atletiky budou mít opět možnost držet palce 

i českým závodnicím. Kromě zkušené  Lady 

Pejchalové, která se na tuto sezónu připravuje 

pod vedením nového trenéra a legendy této 

disciplíny u nás Jaroslava Báby, dostaly šanci 

startovat v hlavním závodě i dvě mladé talen-

tované výškařky,  Klára Krejčiříková  a  Bára 

Sajdoková. „Chceme dát oběma šanci zazávodit 

si s  velkými výškařskými jmény a motivovat je 

v  jejich začínající výškařské kariéře. S  jejich trené-

ry jsme dohodnuti, že pokud budou chtít, mohou 

startovat v  hlavní soutěži. Obě si udělaly loni 

v  Hustopečích halové osobáky a zdejší povrch jim 

nesmírně vyhovuje. Záležet bude také na jejich 

aktuální formě. Bára si už letos vyrovnala halový 

osobák, Klárku první závody teprve čekají,“ řekl 

nám ředitel Hustopečského skákání Zbyněk 

Háder, který chce podpořit obě mladé výškařky.

Mládež i sportovní legendy
Ve čtvrtek 6. února se začíná soutěžemi 

žactva a v  sobotu jsou na programu soutěže 

dorostu, juniorů i B závody žen a mužů. Divá-

ci uvidí nejen současné špičkové závodníky 

z  celého světa, ale i sportovní legendy. Amba-

sadorem Grand Prix je tradičně náš bývalý 

skvělý výškař Tomáš Janků a mezi čestnými 

hosty opět uvidíme celou řadu našich bývalých 

skvělých atletů. Svou účast potvrdil také světo-

vý rekordman (v hale 243 cm, venku 245 cm), 

olympijský vítěz a několikanásobný mistr 

světa, Javier Sotomayor. Věříme, že společně 

s  diváky bude v  Hustopečích opět svědkem 

pokusů o překonání světových rekordů, jako 

při své poslední návštěvě v roce 2011.

-had-

Hvězdy HJ GRAND PRIX 2020

MUŽI 

(světový rekord/pořadí ve světovém žebříčku)

Maxim Nedasekau BLR 235 cm (1.)

Ilya Ivanyuk ANA 235 cm (2.)

Mikhail Akimenko ANA 235 cm (8.)

Mathew Sawe KEN 230 cm (15.)

Sylwester Bednarek POL 233 cm (34.)

Guowei Zhang CHI 238 cm (86.)

J. L. Castro Rivera PUR 229 cm (22.)

Jamal Wilson BAH 231 cm (27.)

Matúš Bubeník SVK 231 cm (63.)

Edgar Rivera MEX 230 cm (33.)

ŽENY

(světový rekord/pořadí ve světovém žebříčku)

Jaroslava Mahuchikh UKR 205 cm  (2.)

Iryna Gerashchenko UKR 199 cm  (11.)

Levern Spencer LCA 198 cm (12.)

Svetlana Radzivil  UZB 198 cm  (13.)

Nadezhda Dusanova  UZB  198 cm  (18.)

Morgan Lake  GBR  197 cm  (23.)

Elena Vallortigara  ITA  202 cm  (33.)

Bára Sajdoková  CZE  186 cm  (68.)

Lada Pejchalová  CZE  190 cm  (84.)

Klára Krejčiříková  CZE  189 cm  (145.)

Maskotem Hustopečského skákní je žabák Kvak.

Jaroslava Mahuchikh z Ukrajiny.
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Dny volna během svátků mnozí využívají 

k zaslouženému odpočinku nebo setkávání 

s přáteli, sportovci se rádi potkávají na turna-

jích. V Hustopečích se o prvním lednovém 

víkendu konal už 22. ročník futsalového klání.

Novoroční turnaj ve futsalu má v Husto-

pečích dlouhou tradici. Před dvěma lety ho 

pořadatelé rozšířili na dvoudenní akci, v sobo-

tu hrají dospělí a neděle je určena mladším 

hráčům. „Hustopečská hala je vyhlášená, záze-

mí je tady velice kvalitní a futsalisté sem jezdí 

moc rádi. Sobotní části se zúčastnilo 16 týmů 

z celé jižní Moravy, počínaje okresními. Ty se 

mohly konfrontovat s nejlepšími týmy Jiho-

moravského kraje, celky z divize i z druhé ligy,“ 

prozradil hlavní organizátor Michal Stehlík.

První den turnaje vyhrál tým složený z elit-

ních brněnských futsalistů ROYAL GYGOLOS. 

Výběr mladých fotbalistů z Hustopečí a okolí 

skončil na třetím místě, pořádající TJ Agrotec 

na děleném 5. - 8. místě. Druhé místo obsadili 

futsalisté FC Kloboučky, hrající druhou futsalo-

vou ligu.

„V neděli jsme tu měli mladé týmy futsa-

lu, dvě kategorie, U12 a U15. V každé kategorii 

jsme omezili počet účastníků na 4 týmy, aby 

si kluci mezi sebou pořádně zahráli, tabulko-

vě každý s každým,“ osvětlil turnajový systém 

Stehlík. Dopoledne patřilo mladší kategorii, 

které jasně dominoval vedoucí tým krajské 

soutěže, SK Modřice. Hráči v červených dresech 

soupeřům nastříleli celkem 34 gólů, jedinou 

branku inkasovali v posledním utkání od 

hráčů z nedalekého Zaječí. Na bronzové pozi-

ci skončil futsalu oddaný celek Orel Řečkovice. 

Domácím svěřencům trenéra Tibora Feketeho, 

kteří byli po podzimní části dětské futsalové 

ligy na třetím místě krajské tabulky, herní štěs-

tí nepřálo a zbylo na ně poslední místo.

V odpolední kategorii hráčů do 15 let získali 

Hustopečští druhou příčku, hned za futsalisty 

SK Líšeň. Trenér Michal Stehlík svému týmu 

věří: „Rádi bychom se jako vítězové jihomo-

ravského přeboru kvalifi kovali na závěrečný 

turnaj ligy do Prahy.“

O futsal je v Hustopečích zájem, mnozí 

fotbalisté ho přes zimu hrají jako doplňkový 

sport. „Rádi bychom mládežnické kategorie 

rozšířili i na mladší - kategorii U9, případně 

U7. Máme ale problém sehnat trenéra. Další 

překážkou je obsazenost hustopečských spor-

tovišť, protože v Hustopečích funguje řada 

sportovních klubů,“ podělil se o další plány 

klubu Stehlík.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 7. 1. 2020.

Na novoroční turnaj ve futsalu přijely týmy z celé jižní Moravy

Mladí futsalisté bojovali do poslední minuty zápasu.
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Sport má být pro děti především zábavou 

a radostí. Své by o tom mohli vyprávět volej-

baloví trenéři, kteří děti na náročný sport 

připravují pomocí barevného minivolejbalu. 

Jeho krajský turnaj hostily Hustopeče v neděli 

12. ledna už poosmé. „Jsou tady první tři skupi-

ny z celé té pětistupňové škály, celkem je to asi 

190 dětí ze 16 klubů celého Jihomoravského 

kraje, například Brno, Rosice, Ivančice, Znojmo, 

Břeclav,  my tu máme 15 hráčů,“ vypočítal účast 

trenér a organizátor turnaje Petr Groh. 

Barevný minivolejbal zjednodušuje a upra-

vuje pravidla klasického šestkového volejbalu, 

aby jej mohly hrát děti. Každá barva má svá 

vlastní pravidla. Žlutý minivolejbal je určen 

pro nejmenší od 1. třídy, kde jde o chytání 

a přehazování míče, oranžová barva už chytá-

ní kombinuje s volejbalovým odbitím, v barvě 

červené se již míč nechytá, ale jen odbíjí.

I tak však při vzájemných zápasech vřou 

emoce. „Děti to určitě prožívají, protože mají 

své dresy, vidí soupeře, hrají o body, za zády 

mají trenéry, kteří je povzbuzují, občas sem 

proklouznou i rodiče, takže je to tu veselé. Děti 

se snaží, protože jsou od přírody hravé, a my se 

touto formou snažíme posouvat je ve volejba-

lovém umu dál," vysvětlil Groh. 

Aby měl každý tým šanci na výhru, sesta-

vují se startovní listiny podle dlouhodobých 

výsledků. „Protože jsme kvalifi kaci začali hrát 

v říjnu, týmy už mají posbírané body, a my je 

můžeme postavit proti sobě tak, aby byly na 

zhruba stejné úrovni,“ vysvětlil taktiku Groh. 

Letos poprvé si při závěrečném vyhlašo-

vání výsledků mohl každý připadat jako vítěz. 

„S kolegy trenéry jsme už několikrát řešili, jak 

vlastně odměňovat při turnajích, protože 

každý zápas dětem něco přinese. I ten, kdo 

skončí poslední, si může výborně zahrát 

a přinese mu to třeba mnohem víc než tomu, 

kdo vyhraje. Letos si odtud každý odvezl něja-

ký věcný dárek a první tři místa jsme odměnili 

trošku větší cenou," usmíval se Groh. 

- nov-
Článek byl zveřejněn na webu města 13. 1. 2020.

Malé volejbalisty motivují barvy
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Téměř dvě stovky dětí ve žlutých, oranžových a červaných tričkách hrály v městské sportovní hale minivolejbal.
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V lednu 2019 začal pracovat kroužek stolní-

ho tenisu mládeže. Pracuje pod patronací oddí-

lu stolního tenisu TJ AGROTEC Hustopeče a po 

roce začíná dosahovat velmi dobrých výsledků. 

O výborných umístěních na okresních přebo-

rech mládeže jsme referovali minule. 

Dalšími úspěchy, kterými se členové krouž-

ku mohou pochlubit, jsou výsledky na turnaji 

mládeže v Šitbořicích, kde Jakub Sedláček 

a Matěj Sedláček obsadili ve dvouhře mladších 

žáků společně 3. místo.

V mistrovské soutěži družstvo mládeže 

začalo odvetná utkání a hned v  prvním kole 

dokázalo remizovat s velmi silným celkem 

z Mikulova v poměru 5:5. V tomto utkání se 

výborným výkonem blýskl Jakub Sedláček, 

který vyhrál všechny tři  zápasy. V dalším utká-

ní si pak hustopečští chlapci poradili s celkem 

z Březí v poměru 8:2 a po odehraných jedenác-

ti kolech jsou na výborném třetím místě.

Jan Matlach,
předseda oddílu stolního tenisu

Kroužek stolního tenisu slaví další úspěchy
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Měsíční přestávka v dlouhodobých mistrov-

ských soutěžích stolních tenistů utekla jako 

voda a začátkem ledna začala jejich druhá 

polovina, která rozhodne, jak budeme úspěšní. 

Prvoligoví stolní tenisté hustopečského 

Agrotecu hostili na svých stolech velmi silné 

celky ze severní Moravy, konkrétně družstva 

TJ Ostrava a Baník Havířov. Obě tato družstva 

byla v tabulce před námi a byla v utkáních 

velkými favority, s oběma jsme v první polovi-

ně sezony prohráli.

Na našich domácích stolech však bylo 

všechno jinak. První utkání jsme hráli v  sobo-

tu 11. ledna s Ostravou a výborně jsme do 

něho vstoupili. Dokázali jsme zvítězit v obou 

čtyřhrách, následně jsme se dostali do vedení 

6:3. Pak přišla slabší chvilka a hosté vyrovnali 

na 6:6, konec byl ale už v režii hráčů AGROTE-

CU, kteří dovedli utkání do vítězného konce 

10:6. Nejlepším hráčem byl neporažený 

Schwarzer, výborně mu sekundovali Kopányi 

a uzdravený Janoušek. 

V neděli byl naším soupeřem Havířov 

a po vynikajícím výkonu zejména Schwarzera 

a Kopányiho, kteří vyhráli všechny svoje zápa-

sy, jsme zvítězili také 10:6. Radost hráčů byla 

veliká, protože porážky takto skvělých soupeřů 

jsme skutečně nečekali.

Jan Matlach,
předseda oddílu stolního tenisu

Skvělý vstup do druhé poloviny 1. ligy

Neporažený Antonín Schwarzer byl po duelu 

s Ostravou vyhlášen nejlepším hráčem.

Tři medaile přivezli hustopečští žáci z halo-

vého Přeboru Jihomoravského kraje v atletice, 

který se konal v  ostravské atletické hale. Stří-

brné medaile vybojovali ve skoku vysokém 

mladších žáků Jakub Jordán výkonem 1,44 m 

a v kouli starších žáků Robert Topolanský výko-

nem 10,33 m. Bronz pak přidala starší žákyně 

Karin Krejčiříková ve skoku dalekém (4,78 m).

„Na krajském přeboru se dařilo podle očeká-

vání především vrhačům a skokanům,“ 

pochvaloval si výkony svých svěřenců vedoucí 

oddílu Zbyněk Háder. „V  elitní desítce jsme 

měli dalších 12 umístění, což považujeme 

vzhledem k účasti několika desítek závodníků 

v  každé disciplíně za úspěch.“ Mezi nejlepší 

v  kategorii st. žactva patřili: Karin Krejčiříko-

vá (4.místo, skok vysoký), Daniela Fadrná (4., 

koule), Nikita Mayerhofer (5., skok vysoký; 

7., koule), Natálie Humpolíková (6., koule; 7., 

skok vysoký), Jaroslav Fröhlich (7., skok dale-

ký) a Lukáš Sasínek (8., skok daleký; 9., běh 

na 1 500m). U mlašího žactva se nejvíce dařilo 

Amálii Korábové (6., koule), Ondřeji Stejskalo-

vi (6., běh 60 m př.) a Vítu Krůzovi (10., běh na 

300 m).

Další důležitý závod pro hustopečské 

mladé atlety bylo Mistrovství Moravy a Slez-

ska ve vícebojích, kterého se zúčastnily dvě 

dorostenky a dvě žákyně. Nejlepšího umís-

tění dosáhla dorostenka Marie Vrbová, která 

skončila na 14. místě na Moravě výkonem 

2 373 bodů, Martina Galburová skončila ve stej-

né kategorii sedmnáctá. Obě žákyně se umísti-

ly ve výsledkové listině hned za sebou. Simona 

Kneblová byla 24. a Nikita Mayerhofer na 25. 

místě ze čtyřiceti startujících.

-had-

Atleti přivezli z krajského přeboru 3 medaile

Jakub Jordán přivezl z Ostravy stříbro, 

Karin Krejčiříková bronz.

• Nabízím k pronájmu zahradu a vinohrad 

v Hustopečích u Brna v lokalitě nad Předním 

rybníkem. Možnost výběru z několika 

pozemků. Pronájem přímo od majitele bez 

účasti RK. Tel: 774636745

• Pronajmu pole a vinohrad v Hustopečích,

více informací na čísle 608 870 679.

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

722 315 275

• Hledám ke koupi pianino nebo mám zájem 

i o dlouhodobý pronájem pianina.

Prosím nabídněte: 776 344 542

INZERCE
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Vzpomínky

Ruku Ti,  tatínku, už nemůžeme dát,

abychom Ti  k  80. narozeninám mohli přát. 

Jen kytičku květin Ti na hrob dáme

a tiše zavzpomínáme.

Dne 14. února 2020 by se dožil 80 let 

náš milovaný manžel, tatínek, dědeček

a pradědeček, pan Petr Svrček z Hustopečí.  

S bolestí a láskou vzpomínají manželka,

dcery Zdenka a Renata s rodinami a syn Petr.

Děkujeme tatínku za vše, čím jsi pro nás byl, 

za každý den, který jsi s námi žil. 

Dal jsi nám život, měl jsi nás rád,

Díky tobě víme, jak se starostmi se prát.

Osud nám tě vzal, co drahé nám bylo, 

prázdný domov a mnoho vzpomínek zbylo ...

Dne 2. února uplynulo 4. smutné výročí úmrtí 

chvíle, kdy nás navždy opustil pan Otto Wetter. 

S láskou vzpomínají maminka, manželka, bratr, dcera 

a syn s rodinami.

Neplačte, ztište v srdci žal,

já dobré dílo v žití vykonal

a po práci chci tiše spát,

i bez slz možno vzpomínat.

Dne 18. 1. 2019 by se dožil 66 let a 18. 2. 

2019 vzpomeneme 1. smutné výročí chvíle, kdy nás 

navždy opustil pan Vlastislav Hlávka.

Stále vzpomíná manželka Dagmar a sestra Dagmar 

s rodinou a veškeré příbuzenstvo.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,

osud to chtěl, jen to moc uspěchal.

Dne 10. února vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí 

pana Jindřicha Povolného.

Stále vzpomíná sestra s rodinou.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi,

nikdy nezapomeneme na toho, kdo nám schází.

Dne 3. února uplynulo 2. smutné výročí chvíle,

kdy nás navždy opustil pan Rudolf Hlávka.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. 

Manželka a děti s rodinami.

Nejsmutnější vzpomínka, když odejde manželka,

maminka, babička a prababička,

paní Anna Herůfková.

Dne 28. února vzpomeneme

6. smutné výročí jejího úmrtí.

Stále vzpomínají manžel, dcera s rodinou a syn Kamil.

Naše rodino a přátelé, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 

ale láska a vzpomínky v srdcích žijí dál. 

Dne 28. ledna by se dožil 90 let 

pan Jaroslav Doležal z Hustopečí. 

Stále vzpomínají manželka, syn a bratr s rodinami. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v prosinci 2019
01.12.1933 Ladislav Holcapfl

01.12.1934 Marie Fišerová

05.12.1937 Augusta Mašková

10.12.1939 Alois Pražák

12.12.1931 Růžena Hrabalová

14.12.1936 Ludmila Svobodová

17.12.1923 Božena Podloucká

17.12.1931 Anna Hrabcová

24.12.1929 Vladimír Bukovanský

26.12.1933 Věra Benešová

30.12.1935 Bohumila Janečková

31.12.1933 František Roman

Zpracovala: Simona Procházková,

komise obřadů a slavností

Poděkování
Rodina Ryšavá tímto děkuje za účast a květinové dary na posledním 

rozloučení s paní Květoslavou Ryšavou, které se konalo 19.12.2019.

Rodina Ryšavá tímto děkuje Hustopečské nemocnici, zejména celému 

oddělení ošetřovatelské péče, za veškerou péči a starostlivost o paní 

Květoslavu Ryšavou.

Vážení občané, 

od roku 2020 dochází ke změně způsobu 

gratulace jubilantům. Při dovršení 80 let 

vám budou blahopřání zasílána písemně 

a nebudou uváděna v Hustopečských listech. 

Na osobní návštěvu se můžete těšit při 

dovršení životního jubilea, to znamená 80, 85, 

90 a více let. Hodně zdraví pohody a štěstí do 

Nového roku vám přeje 

Komise obřadů a slavností
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Zajímá Vás, jak probíhá recyklace  

Navštivte www.jaktridit.cz  



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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