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Obsahem přednášky:

• na každém šprochu PRAVDY i LŽI trochu,

• co je to kritické myšlení a jak a kde hledat pravdu,

• jak vyhodnotit a rozpoznat zkreslené informace a dezinformace,

• riziku nerozpoznání dezinformací a jejich možných následků,

• jak zlepšit svou orientaci v tištěných i vysílaných médiích,

• vezměte rozum do hrsti, nenechte se zmást a ověřujte důležité informace,

• příklady typických dezinformací.

MEDIÁLNÍ OBEZŘETNOST
aneb kritické myšlení pro seniory 

Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.,

Nadační fond Lepší senior
PŘEDNÁŠKA

Vstupenky koupíš na www.slavnostibreclavskehopiva.cz  

JAREK NOHAVICA
/TOMÁŠ KLUS/NO NAME

/ /KALI/WOHNOUT
POLEMIC/TRAUTENBERK/ /COCOTTE MINUTE

20205-6

KUP DO 31. 3.

DARK GAMBALLE/CIRCUS PROBLEM/DENOI

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 
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JITKA ASTEROVÁ • IVANA JIREŠOVÁ • DANIELA CHODĚROVÁ

LASKONKY
Divadelní představení na motivy knihy Barbory Nesvadbové
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Vážení spoluobčané,

skončil zimní měsíc únor. Na něho či jeho konkrétní dny 

najdeme kolem 130 pranostik. Asi nejznámější: „Únor bílý, 

pole sílí“ jsme čítali ve školní čítance a také to tak většinou bylo. 

Ne tak letos. Sněhu výjimečně, počasí jak na apríla. Tak snad 

už přijdou příjemné jarní teploty a hřejivé sluníčko a nebudeme 

si muset připomínat jinou z pranostik „Březen, za kamna 

vlezem.“ Svět zachvátila vlna paniky a strachu z rozšíření tzv. 

koronaviru, který se objevil už i v naší republice. Tak si přejme, 

ať jsou jeho následky co nejmenší a nemocných co nejméně.

Po mnoha letech proběhlo u nás v Hustopečích v novém Kině 

oceňování sportovce roku 2019 okresu Břeclav. Naši zástupci 

byli úspěšní v mnoha kategoriích. Všem nominovaným 

gratuluji a děkuji za reprezentaci města Hustopeče.

Jako zástupce menšího města jsem byla pozvána do Prahy 

na konferenci Města 2030, kde jsem představila Hustopeče 

a poukázala na problémy i radosti, cíle a vize „chytrého města“ 

na následujících 10 let. Kromě malých měst byli hosty také 

představitelé velkých metropolí, jejichž problémy i plány se 

zásadně liší.

Naše partnerské město Milevsko je proslulé největším masopustním průvodem masek v České republice. Letos 

průvod obohatili zástupci spolku Všehoschopných a cechu kurtizán, které dobře známe z průvodu na Burčákových 

slavnostech.

Ve středu 19. února jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým vedoucím knihovny, amatérským divadelníkem 

a milovníkem historie panem Janem Horákem, který zemřel ve věku 83 let. Díky jeho zapálení a houževnatosti 

dosáhla hustopečská knihovna velmi brzy vysoké úrovně, vychoval si své nástupkyně a i coby důchodce bedlivě 

sledoval její aktivity. Čest jeho památce.

Co nového v investicích? Díky příznivému počasí pokračují práce na stavbě bytového domu v ulici Žižkova a ve 

druhé polovině února nastoupila fi rma Swietelsky, aby pokračovala v budování cyklostezky s chodníkem směrem 

k nádraží a k základní škole. V souvislosti s tím se rozpoutaly velké emoce po kácení dřevin v okolí obchodního domu 

Coop. Shrnu jen stručně. Kdyby tam mohly zůstat a trasa se mohla vést jinudy, udělali bychom to. Projekty nevznikají 

bez dlouhých a odborných diskuzí a konzultací, procházejí schvalovacím procesem na různých institucích, než získáte 

stavební povolení. Na celou lokalitu od Kina směrem k nádraží až po knihovnu vznikla studie ozelenění, která skloubila 

plánované úpravy vč. parkovišť, rekonstrukci nádraží i cyklostezku s bezbariérovým chodníkem a vedle zachovaných 

keřů a stromů doporučila řadu dalších. V duchu této studie se postupně vytvoří celý veřejný prostor. Brzy nastoupí 

také stavebníci na dokončení parkovacích míst na ulici Sv. Čecha vč. zelených ploch.

Obdržela jsem dotaz, jestli bude opět na radnici možnost vyřídit si smlouvu na dodavatele plynu a elektřiny. Projekt 

Šetříme občanům (začínal jako projekt Terra Group Občanům v roce 2013) v Hustopečích probíhá formou osobních 

konzultací přímo v domácnostech a je rozšířen o kominické služby. Na konci února jsme dostali zprávu o bezpečnostní 

situaci za loňský rok. V Hustopečích se šetřilo celkem 477 přestupků a 138 trestných činů (objasněnost téměř 61%). Ve 

srovnání s jinými místy spadáme do klidnějšího a bezpečnějšího teritoria.

Kam vás pozvu v březnu? Třeba do Kina na besedu o mediální obezřetnosti nejen pro seniory nebo do MMG na 

přednášku o Jakobu Hutterovi, vůdci novokřtěnců v Hustopečích. Sympatický je Koncert rodin, který pořádá ZUŠ 

v evangelickém kostele. No a poslední březnový víkend bude patřit Slavnostem mandloní a vína. 

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Radní zasedli v úterý 4. února k jednacímu stolu

Z MĚSTA

Další schůze hustopečských radních 

připadla na úterý 4. února. Řešili nástavbu 

mateřské školy Na Sídlišti i tamější doprav-

ní situaci a zabývali se také opravou kaple na 

hřbitově.

V mateřské škole Na Sídlišti přibude okolo 

padesátky nových míst pro děti. Kapacitu 

zvýší naplánovaná nástavba. 

Projekt je připravený a radní schválili výzvu 

k podání nabídek na samotnou stavbu, která je 

plánována na období duben až listopad 2020. 

„Celkové předpokládané náklady jsou vyčísle-

ny na 37 milionů, z  čehož téměř 31,5 pokryje 

dotace,“ doplnil informace místostarosta Boři-

voj Švásta. 

V  průběhu realizace budou zajištěny 

náhradní prostory pro činnost MŠ v  sute-

rénu kostela sv. Václava a sv. Anežky České. 

Toto řešení doporučila jako nejvýhodnější 

z  možných variant také Okresní hygienická 

stanice.

Prostor Na Sídlišti získá také nová parkovací 

místa, chodníky a propojení komunikací.

Zásahy tohoto typu se místu dlouho vyhý-

baly a nyní je potřeba situaci řešit i z  důvodu 

zvýšeného pohybu rodičů a dětí, který souvisí 

s nárůstem kapacity MŠ Na Sídlišti.

Radní schválili smlouvu s  dodavatelem 

projektu, který by měl být fi nální do 16 týdnů. 

„Náklady na dokumentaci jsou vyčísleny na 

195 000,- bez DPH,“ doplnila informace k reali-

zaci starostka města Hana Potměšilová. 

Uzavírka cesty kolem Křížového kopce

Z důvodu budování nové komunikace bude 

v  termínu od 1. března do 31. května tohoto 

roku uzavřena silnice podél Křížového kopce 

(od myslivny směrem nahoru). „Rekonstrukce 

komunikace souvisí s  plánovanou výstavbou 

rodinných domů v  této lokalitě,“ vysvětlila 

starostka Hana Potměšilová.

Nové zásady v přidělování nájemních bytů 

v penzionu pro seniory

O bytové domy v penzionu pro důchodce je 

stále velký zájem. S výběrem úspěšných žada-

telů pomůžou pevně nastavené zásady pro 

jejich přidělování, mezi které patří např. trvalý 

pobyt, aktuální situace žadatele a další. „Návrh 

hodnotících kritérií předložila k  projedná-

ní radním města vedoucí organizační složky 

Penzion a pečovatelská služba a zabývali se 

jimi také členové sociální komise. Inspirovali se 

zásadami podobných zařízení. Vedení města 

dalo po důkladném zvážení dokumentu zele-

nou,“ upřesnila Potměšilová .

Hřbitovní kapli čeká kompletní 

rekonstrukce. 

Kaple na místním hřbitově prošla v posled-

ních letech několika nutnými zásahy týkají-

cími se jejího odvlhčení či odvětrání a nyní je 

připravena ke kompletní obnově. „Objednali 

jsme zpracování projektu na rekonstrukci 

hřbitovní kaple, městskou kasu vyjde na téměř 

40 tisíc korun. Dokument je nezbytnou přílo-

hou žádosti o dotaci z  Jihomoravského kraje, 

o kterou chceme k  tomuto účelu usilovat,“ 

doplnila Potměšilová.

-vyh-, -hrad- 
Článek byl zveřejněn 5. 2. 2020 na webu města. 
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Radní se sešli v  úterý 25. února na další 

schůzi

Nové kolumbárium poskytne 36 schránek 

pro urny

Dlouhodobý nedostatek urnových míst 

na místním hřbitově vyřeší dvě nová kolum-

bária, která budou umístěna v urnovém 

háji v  blízkosti parkoviště. „Náklady na 

36 nových prostor pro urny budou město stát 

200  000 Kč,“ představila projekt starostka 

města Hana Potměšilová. Město v  souvislosti 

s  úpravami připomíná svým občanům, že při 

návštěvě hřbitova mohou využívat parkoviště 

v blízkosti urnového háje.

Město vybuduje nové veřejné osvětlení na 

ulici Brněnská

Rada města schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku kabelizace veřej-

ného osvětlení na ulici Brněnská. „Na této ulici 

bude EON rušit sloupy nízkého napětí a prove-

de kabelizaci do chodníku. Proto muselo 

město nově řešit veřejné osvětlení osazením 

nových sloupů a světel. Termín dokončení 

prací je do 31. 8. tohoto roku,“ seznámil nás 

s realizací místostarosta Bořivoj Švásta. Radní 

města schválili investici ve výši 3 mil. Kč, která 

pokryje realizaci projektu.

Oprava živého plotu v areálu SPOZAM

Po napadení škůdci je současný porost 

buksusů v  areálů SPOZAM proschlý a poni-

čený. Na základě studie, kterou si SPOZAM 

nechal vypracovat, nahradí současné křoví 

buksusů za keře habrů. Náklady na novou 

výsadbu budou hrazeny z rozpočtu SPOZAM. 

Nová pravidla parkování ve spodní části 

Dukelského náměstí

Na návrh Dopravní komise města bude 

upraven dopravní režim ve spodní části Dukel-

ského náměstí naproti gymnázia. Nově budou 

místa opatřena dopravním značením umož-

ňujícím vozidlům pouze krátkodobé parko-

vání po dobu max. 15 minut (je např. i v horní 

části náměstí), a to v  pracovní dny v  době od 

7:00 do 17:00. „Město dlouhodobě řeší parko-

vání na náměstí a v přilehlých ulicích – např. 

Dobrovského. Ve spodní části náměstí je více 

drobných provozoven, kam jezdí zákaznici, 

a potřebují na chvíli zaparkovat. Ve večerních 

a nočních hodinách včetně víkendů budou 

parkovací místa sloužit bez omezení,“ před-

stavila úpravu parkování starostka. Jedná se 

o 11 parkovacích míst.

Nová brána zabezpečí areál Dobrovského 2

Nová brána nahradí stávající nedostačují-

cí vrata ve dvorním traktu Kina a sídla Měst-

ské policie Hustopeče na ulici Dobrovského. 

„K tomuto kroku jsme přistoupili z  důvodu 

lepšího zabezpečení objektu,“ zdůvodnil 

investici místostarosta. Z  městské kasy popu-

tuje na novou bránu 70 000 bez DPH.

Prodej slunečních brýlí podpoří 

dobročinnost

Rada města Hustopeče schválila darovací 

smlouvu s Diakonií ČCE – středisko Betlém se 

sídlem v Kloboukách u Brna. „V rámci Slavností 

mandloní a vína v Hustopečích bude možnost 

zakoupit sluneční brýle s  potiskem za část-

ku 50 Kč a výtěžek z  jejich prodeje poputuje 

na činnost terapeutické dílny Diakonie ČCE.,“ 

objasnila dobročinnou akci starostka města. 

-vyh-

Článek byl zveřejněn 27. 2. 2020 na webu města. 

Kaple na hřbitově.

Výtěžek z prodeje poputuje na dobročinnost.
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Jak by se měla rozvíjet a měnit města v příš-

tích 10 letech, aby se v  nich dobře žilo? Jaké 

vize mají nejvyšší představitelé a představitel-

ky metropolí a menších měst? I na tyto otázky 

byla tázána starostka města Hustopeče Hana 

Potměšilová spolu s hosty z  vedení Stockhol-

mu, Prahy, Brna, Bratislavy, ale také Kadaně, 

Litomyšle a Semil v  rámci konference Města 

2030.

„Před nedávnem mi zatelefonoval pan 

Robert Čásenský a pozval mne do Prahy na 

konferenci pořádanou měsíčníkem Reportér. 

Pozvání jsem přijala a vystoupím nejen s před-

stavením současných Hustopečí, ale budu také 

prezentovat vizi jeho budoucnosti,“ sdělila 

starostka Hana Potměšilová na sociální síti. 

Konference se konala ve čtvrtek 6. února 

v  Praze a kromě Roberta Čásenského diskuzi 

moderoval známý architekt Adam Gebrian. 

„Ve své prezentaci jsem představila historii 

města a slavné osobnosti včetně T. G. Masary-

ka, účastníky jsem seznámila se současnými 

Hustopečemi a jejich radostmi i problémy, 

jako jsou nárůst dopravy, nedostatek parko-

vacích míst, ale i rozvoj smart technologií. 

Popsala jsem současný stav – např. rekonstruk-

ci a výstavbu veřejných budov a představila 

jsem budovu společenského domu, jeho histo-

rii, současnost i nový projekt na rekonstrukci,“ 

jmenovala paní starostka. 

Své prezentace měli připravené i zástupci 

dalších zúčastněných měst. „Uvědomila jsem 

si, že nelze srovnávat velké metropole a menší 

města. Získala jsem mnoho podnětů pro 

řešení různých oblastí života města, jako jsou 

veřejný prostor, doprava, architektura, bytová 

zástavba, chytré technologie, ale i třeba otáz-

ka městského architekta, kterého Hustopeče 

nemají,“ zhodnotila přínos konference paní 

starostka. 

Svou účast na akci ohodnotila Hana Potmě-

šilová kladně: „Uvědomila jsem si, že menší 

města kdekoliv v republice řeší podobné nebo 

stejné problémy. Je jedno zda mají 6 tisíc 

obyvatel jako naše Hustopeče nebo 18 tisíc 

jako Kadaň.“
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Konference Města 2030

Hustopeče reprezentovala starostka města. Starostka představila současné i budoucí Hustopeče.

Konferenci navštívili zástupci větších i menších měst. 

Všeobecný nárůst dopravy a s tím souvise-

jící komplikace se nevyhýbají ani Hustopečím. 

Již před časem proto vedení města nechalo 

vypracovat Generel dopravy a od letošního 

roku navíc radní zřídila Komisi pro dopravu, 

která bude hledat a navrhovat vhodná řešení 

nejpalčivějších problémů města.

K desítce již ustanovených komisí Rady, 

mezi kterými nechybí stavební, vinařská, škol-

ská, sociální nebo sportovní od letošního ledna 

přibyla další. Komise pro dopravu města Husto-

peče má pomoci radním hledat vhodná řešení 

problémů se statickou i dynamickou dopravou 

v intravilánu i extravilánu města a navrhovat 

možná opatření. „V podstatě se při každém 

jednání rady objevuje spousta bodů týkajících 

se dopravy, přichází podněty od občanů a i my 

máme důležité věci, které potřebujeme vyře-

šit. A zdá se nám, že toto je vhodná cesta, kdy 

se všechny takové podněty prosejí přes komisi, 

která nám tak pomůže v rozhodování,“ popsal 

důvody zřízení komise místostarosta Bořivoj 

Švásta.

Desetičlenný tým je složen z odborníků na 

dopravu i bezpečnost, zaměstnanců doprav-

ního odboru i běžných občanů a impulzy bude 

dostávat přímo od radních. „My vlastně dosta-

neme podnět od Rady města, projednáme ho 

a navrhneme řešení. Pak už je zase zpátky na 

Radě, jestli náš návrh přijde nebo nám jej vrátí 

k přepracování,“ popsala systém fungování 

komise radní pro dopravu Ivana Bundilová.

Stejně jako všechny komise i ta dopravní 

je pouze poradním orgánem a nemá žádnou 

výkonnou moc. Svá doporučení budou členo-

vé vypracovávat na základě svých odborných 

znalostí s přihlédnutím ke Generelu dopravy, 

který město Hustopeče nechalo vypracovat. 

„Myslím si, že v dopravě v podstatě není co 

nového vymýšlet nebo řešit, protože vše ošet-

řují normy a zákony. Spíš nám jde o to, co pro 

nás má být prioritou, co se bude řešit hned a co 

by mohlo ještě nějakou dobu počkat,“ dodává 

místostarosta.

První podnět k jednání má komise už na 

stole a asi nikoho nepřekvapí, že se jím stalo 

parkování. „To je určitě jeden z klíčových 

problémů a my se teď zaměříme hlavně na 

parkování autobusů a nákladních vozidel po 

městě,“ vysvětlila Bundilová.

Vzhledem k tomu, že v současné době 

v Hustopečích intenzivně vznikají nové cyklo-

stezky, opravují se komunikace a budují se 

parkovací místa i záchytná parkoviště, bude 

mít komise podnětů víc než dost. „My máme 

v jednacím řádu ustanoveno, že se budeme 

scházet jednou měsíčně, ale už teď víme, že 

těch problémů je tolik, že se určitě budeme 

potkávat mnohem častěji,“ uzavírá Bundilová. 

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

Nová komise pomůže řešit problémy v dopravě
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Nedostatek míst ve školkách je problém 

většiny měst a obcí. V Hustopečích zatím 

obě školky díky vzájemné spolupráci zvlá-

dají žádosti vykrývat, ale balancují na hraně. 

A proto se vedení města rozhodlo pro největ-

ší letošní investici a od dubna vyroste na MŠ 

Na Sídlišti nástavba až pro 50 nových dětí.

Projekt bude stát téměř 37 milionů korun, 

z nichž necelých  32 milionů pokryje dotace 

z  Ministerstva pro místní rozvoj, kterou má 

město již schválenou.  „Budeme stavět hlavně 

z toho důvodu, že kapacita školek je na hraně. 

Vždy v září bojujeme s tím, kolik dětí odmít-

nout a v žádném případě nejsme schopni brát 

všechny děti pod hranicí 3 let,“ vysvětlil situaci 

místostarosta Bořivoj Švásta.

Pro navýšení kapacity byla vybrána školka 

Na Sídlišti, která by i bez nástavby vyžadova-

la opravy a  jejíž statika unese druhé nadzemní 

patro. „Střední část se rozšíří o druhé nadzem-

ní podlaží, kde vzniknou dvě nové třídy a krajní 

část, budova C, se upraví tak, aby se právě zde 

mohly umístit děti od 2 do 3 let,“ popsal struč-

ně plány místostarosta.

„Ten dotační titul nám umožňuje reali-

zaci až do prosince 2021, ale my rozhodně 

nechceme čekat, takže jsme podali výzvu 

pro podání nabídek zhotovitelů a tam máme 

stanovený termín stavby od dubna do listopadu 

tohoto roku,“ popsal harmonogram Švásta.

„Děti, které mají povinné předškolní vzdě-

lávání, což jsou děti ve věku 5 a 6 let, přejdou 

na naše odloučené pracoviště na Komenské-

ho ulici a zbytek dětí  najde zázemí v suterénu 

kostela sv. Václava na Dukelském náměstí, které 

je nejvhodnějším a doporučila jej i hygienická 

stanice,“  představila nové prostory ředitelka 

školky Ivana Kouřilová.

Nechybí nedávno rekonstruovaná jídelna ani 

kuchyňka, kde s bude připravovat strava. Děti 

se tak mohou těšit na plnohodnotné prostory 

s veškerým zázemím.

-nov-
Článek byl zveřejněn 12. 2. 2020 na webu města.

Školčátka čeká stěhování. Vrátí se do nového

Od 1. března 2020 začnou Penzionu pro 

důchodce na Žižkově ulici platit nové zásady 

pro přidělování nájemních bytů. Na své první 

únorové schůzi je schválila Rada města Husto-

peče.

„Doposud to fungovalo tak, že na byty se ve 

spolupráci se sociálním odborem vedl pořad-

ník a na základě potřebnosti se pak jednotlivé 

byty rozdělovaly.  Tento systém však některým 

zájemcům připadal nepřehledný a nespravedli-

vý, protože se v první řadě umísťovali ti nejpo-

třebnější a naopak byli vyřazováni ti, kteří 

nesplňovali základní podmínky, jako např. 

soběstačnost,“ popsala složitou situaci v přidě-

lování bytů vedoucí penzionu Monika Trčková.

Právě ona vypracovala nové zásady, který-

mi se od tohoto měsíce budou hodnotit přija-

té žádosti. „Návrhem hodnotících kritérií se 

zabývali i členové sociální komise a při jejich 

sestavování se inspirovali zásadami podob-

ných zařízení. Vedení města tak dalo po důklad-

ném zvážení dokumentu zelenou,“ odůvodnila 

schválení zásad starostka Hana Potměšilová.

„Zásady nemají nikoho diskriminovat, ale 

právě naopak. Věříme, že díky nim bude přidě-

lování bytů transparentnější a do pořadníků se 

nebudou hlásit ti, pro které naše zařízení není 

určené,“ věří Trčková. 

Složité situaci s nedostatkem míst pro seni-

ory brzy odlehčí i výstavba Domova pro senio-

ry, která začne ještě v letošním roce.

-nov-

Penzion pro důchodce má nové zásady přijímání klientů

Vizualizace nové budovy.
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Zásady pro přidělování nájemních bytů:

1. Žadatel, který se uchází o byt v „Penzionu“ si podává 

písemnou žádost v kanceláři Domu-Penzionu pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče. Doporučujeme 

žádost doručit na danou adresu osobně, s tím, že si 

zájemce rovnou převezme potvrzení o zaevidování 

žádosti. V případě, že bude žádost doručena poštou 

či prostřednictvím datové schránky, bude potvrzení 

zasláno stejnou cestou.

2. Žádost o poskytnutí bytu v „Penzionu“ bude projedná-

vána v sociální komisi města Hustopeče a následně před-

ložena k doporučení Radě města Hustopeče k uzavření 

nájemní smlouvy mezi pronajímatelem (Město Husto-

peče) a nájemcem (žadatel) v případě, že ji podal 

svéprávný občan (nebo jeho zástupce), manželská či jiná 

dvojice (např. sourozenci, dvojice jiných příbuzných, part-

neři apod.), kteří splňují jednu z následujících podmínek:

a.  občan, který pobírá starobní důchod;

b.  občan, který pobírá invalidní důchod.

3.  Nájemní smlouvu v „Penzionu“ nelze uzavřít:

a.  s občany trvale upoutanými na lůžku;

b. s občany, kteří nejsou soběstační v péči o sebe či 

o domácnost;

c.  s občany postiženými psychózami a jinými psychickými 

poruchami, pod jejichž vlivem dotyčný ohrožuje sebe 

nebo okolí;

d. s občany, kteří by pro své závažné osobní nedostatky 

narušovali soužití obyvatel v tomto domě.

4.  Vyřazení žádosti z evidence:

a.  je-li žádost kladně vyřízena;

b. na vlastní žádost žadatele – písemné podání zrušení 

žádosti;

c. v případě, že zdravotní stav žadatele již neumožňuje 

umístění v „Penzionu“;

d. je možné v případě, že žadatel již 2× odmítl přidělení 

bytu v „Penzionu“;

e. zjistí-li se, že žadatel při podání, potvrzení nebo 

změně své žádosti uvedl nepravdivé údaje, které ho 

neoprávněně zvýhodní – ve sporných případech bude 

pozván žadatel na sociální komisi k vyjádření se;

f. v případě umístění v jiném zařízení;

g.  z důvodu úmrtí.

 Vyřazení z evidence bude protokolárně zaznamenáno 

v kanceláři Domu-Penzionu pro důchodce, Žižkova 

960/1, Hustopeče.

5. Při posuzování naléhavosti řešení žádosti se přihlíží 

především:

a.  k vhodnosti současného bydlení,

b. k celkovým zdravotním a sociálním poměrům žadatele,

c.  k sociálnímu šetření,

d.  k délce období ode dne podání žádosti.

6. Sociální šetření

 Před rozhodováním v komisi se provede sociální šetření 

pracovníky „Penzionu“, zda údaje, které jsou podkladem 

pro vyhodnocení žádosti, stále odpovídají skutečnosti. 

Pokud má žadatel zájem o bodové zhodnocení své situace, 

tak je nezbytné, aby spolupracoval při prováděném 

sociálním šetření.

7.  Uzavírání smluv

 Smlouvy o pronájmu bytů v „Penzionu“ s žadateli uzavírá 

Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, na 

základě rozhodnutí Rady města Hustopeče.

8.  Omezení nájemních práv:

a.  v bytech „Penzionu“ mohou bydlet pouze občané, kteří 

uzavřeli nájemní smlouvu;

b) přenechání části bytu (podnájem v „Penzionu“) není 

přípustné.
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Dne 13. února tohoto roku nás opustil Jan 

Horák, jehož osobnost byla po celá desetile-

tí spjata s kulturou a vlastivědou Hustopečí 

a Hustopečska. Zcela zaplněná síň hustopeč-

ského krematoria, kde 19. února 2020 proběh-

lo poslední rozloučení se zesnulým, svědčila 

o významu Jana Horáka, který se jeho smrtí 

zdaleka neuzavřel.

Jan Horák se narodil 13. prosince 

1936 v tradiční zemědělské rodině v Bole-

radicích, kde navštěvoval i obecnou školu. 

Poté následovalo studium na jedenáctiletce 

v Hustopečích, které bylo zakončeno matu-

ritou. Po studiu nastoupil Horák jako elév 

do pobočky Státní banky československé 

v Mikulově, kde pracoval do konce roku 1955; 

v letech 1956–1960 byl účetním a matrikářem 

na Místním národním výboru v Boleradicích, 

a poté v letech 1960–1962 působil na Okres-

ním národním výboru v Břeclavi na odboru 

plánování.

V roce 1963 zakončil maturitou a závěreč-

nou prací Střední knihovnickou školu v Brně 

(obor osvěta a kultura) a roku 1965 nastoupil 

jako metodik pro slovesné (divadelní) obory 

do Městské osvětové rady (od roku 1967 bese-

dy) v Hustopečích. Tato organizace zajišťovala 

vedení místních ochotníků, realizaci předsta-

vení zájezdových souborů z Prahy a Brna, pořá-

dání koncertů a estrád apod. a navíc se zde 

pod její hlavičkou sdružovalo pět zájmových 

organizací (divadelní, fotografi cký a fi lmový, 

výtvarný, hudební a taneční kroužek). Rada 

vydávala i hustopečský Zpravodaj, propagační 

materiály (výtvarník Jaroslav Bedřich) a podí-

lela se na vysílání místního rozhlasu.

Jan Horák zde zúročil své dvě celoživotní 

vášně: divadlo a literaturu. Ochotnické divadlo 

mu k srdci přirostlo už v dětství, kdy s nadše-

ním sledoval představení kočovných loutkářů 

(sám pak také na střední škole působil jako 

loutkoherec) i místních ochotníků. Dlouhá léta 

pracoval v boleradickém divadelním souboru, 

v němž se stal i režisérem. Prubířským kame-

nem jeho uměleckého talentu byla v roce 

1956 hra Na letním bytě. V polovině 60. let Jan 

Horák studoval dálkový kurz režie v tehdejším 

ÚDLUT (Ústřední dům lidové umělecké tvoři-

vosti v Praze) a jako metodik pro amatérské 

divadlo byl členem poradního sboru, redigo-

val Metodické listy a býval vedoucím a členem 

různých porot a přehlídek (viz např. Jiráskův 

Hronov). Jeho největším divadelním úspě-

chem bylo uvedení Maryši v roce 1982 (režie 

společně s Alenou Chalupovou), kdy se bole-

radický soubor jako vůbec první soubor na 

okrese Břeclav zúčastnil národní přehlídky ve 

Vysokém nad Jizerou.

I přes tento slibný divadelní rozjezd začal 

Jan Horák v polovině roku 1965 pracovat 

v Městské knihovně v Hustopečích, která v té 

době sídlila v prvním patře radnice (Dukelské 

nám. 2) a této práci zasvětil téměř čtyřicet let 

svého života.

V roce 1974 se jeho zásluhou stala zdejší 

knihovna střediskovou (spadalo pod ni devět 

místních knihoven na Hustopečsku) a díky 

pořádání Knihovnických týdnů se do Hustope-

čí sjížděli knihovníci z celé republiky.

Hustopečská knihovna se pod Horákovým 

vedením dostala na vysokou profesionální 

úroveň a díky jeho soustavné péči o knihovní 

fondy a vybavení patřila vždy k nejlepším na 

okrese i v kraji. Do roku 1992 byla hustopečská 

knihovna součástí celookresního knihovnické-

ho systému a o rok později přešla po “divoké 

transformaci” knihoven pod Městské kulturní 

středisko v Hustopečích.

  Je velkou zásluhou Jana Horáka, že pro 

knihovnu získal tolik potřebné nové prostory 

a v roce 1994 došlo k jejímu přestěhování do 

objektu bývalých jeslí na Nádražní ulici č. 20, 

kde po patřičných adaptacích vzniklo i samo-

statné dětské oddělení, vzdělávací a výstavní 

prostory, internetová studovna apod.

  Nutno dodat, že při tomto vytížení Jan 

Horák vedl společně se svou manželkou i míst-

ní lidovou knihovnu v Boleradicích (od roku 

1964), která jejich zásluhou získala i několik 

celostátních ocenění. Manželka Milada, která 

byla učitelkou na zdejší škole, mu také pomá-

hala s činností dětského divadla v Boleradicích.

  K 31. 12. 1998 odešel Jan Horák do důcho-

du, ale ještě dva roky vypomáhal v knihovně 

na zkrácený úvazek. Tím však jeho osvětová 

činnost neskončila. V 90. letech stál u zrodu 

dvou dalších aktivit: vzdělávacího semináře 

Akademie třetího věku (společně s Bohusla-

vem Vejpustkem) a Klubu historie a vlasti-

vědy Hustopečska (spolu s Alešem Janštou). 

V roce 2007 pak patřil k zakladatelům Muzej-

ního spolku Hustopeče a jako předseda tohoto 

uskupení se v roce 2016 ve spolupráci s Muzej-

ní a vlastivědnou společností v Brně zasadil 

o to, aby se 47. ročník konference vlastivěd-

ných spolků konal v Hustopečích.

Jan Horák byl i nositelem čestných ocenění: 

v roce 2001 obdržel Cenu českých knihovníků 

udělovanou Svazem knihovníků a informač-

ních pracovníků ČR a v roce 2003 mu byla 

udělena pamětní medaile Zdeňka Václava 

Tobolky za významný přínos k rozvoji českého 

knihovnictví. V roce 2010 obdržel za svůj dlou-

holetý kulturní přínos Cenu města Hustopeče 

a tehdy k tomu mj. uvedl: „Poprvé jsem zde 

byl v deseti letech, pak jsem zde chodil na 

gymnázium a nakonec jsem začal pracovat 

jako vedoucí Městské osvětové besedy, abych 

dlouhá léta dělal knihovníka. Ještě dnes se 

tady pořád pletu a pomáhám v některých akti-

vitách. V poslední době je to např. Literární 

kavárna, kterou jsem tady pomáhal zakládat.“

Svou lásku k literatuře nezúročil Jan Horák 

jen v profesi knihovníka, ale také autora. Již 

v roce 1967 vydal brožurku k 100. výročí naro-

zení spisovatele Františka Nováka. Přispěl 

(statí o Boleradicích) do regionálního sborníku 

Malebné Kloboucko (Břeclav 1995), je autorem 

dvojího vydání sborníku Naše staré Boleradice 

(2002 a 2005), dále sborníku Morkůvky slovem 

a obrazem (spoluautor Josef Babáček, 1999) 

a publikací Kurdějov – malý průvodce minulos-

tí, památkami a zajímavostmi (1995), Církevní 

památky Boleradic (2006) nebo Naučná stez-

ka Paseky – Hrad (2006). Svou literární dráhu 

zakončil publikací Koryfejové Boleradic (Filip 

Toufar, Jan Stehlík, Metoděj Cyril), která vyšla 

v roce 2018.

 Horákův vřelý vztah k četbě a vlastivědě se 

projevil také v organizování literární soutěže 

pro děti. K tématu Hustopečí, Horních Boja-

novic, Brumovic, Nikolčic, Klobouk a Divák 

byly takto inspirovány a vytvořeny básně, které 

v roce 1994 vydala Městská knihovna v Husto-

pečích ve sbírce nazvané Můj kraj.

  Kromě jmenovaných zálib byl Jan Horák 

celoživotním sběratelem pohlednic (jeho 

sbírka dosáhla počtu 20 000 kusů) i úspěš-

ným včelařem. V posledních letech se navíc 

ve své rodné obci zasadil o vytvoření naučné 

stezky, která návštěvníky seznamuje s archeo-

logií a historií Boleradic (např. s bývalým 

středověkým hradem) i jejich okolí, k čemuž 

napomohlo především zřízení rozhledny na 

dominantním kopci Nedánov.

Jan Horák zůstal i přes rány osudu člověkem 

vzácného a tvůrčího ducha. Jeho posledním 

přáním bylo, aby při jeho pohřbu smuteč-

ní hosté místo květinových darů přispěli na 

podporu výsadby stromků a medonosných 

rostlin. Tak odešel skutečný koryfej!

Soňa Nezhodová, 
MMG Hustopeče

Odešel pan Jan Horák.
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Rozloučení s Janem Horákem
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Internet se stal součástí našich životů 

a neobejde se bez něj žádná fi rma ani domác-

nost. Ruku v ruce s jeho růstem však přibývá 

i kybernetických útoků, které chtějí subjekty 

poškodit, okrást či získat citlivá data. Své o tom 

ví nejen velké komerční společnosti, ale i Měst-

ský úřad v Hustopečích. 

Kybernetická bezpečnost je čím dál sklo-

ňovanější téma. O tom, že se útoky hackerů 

nevyhýbají ani menším institucím, se přesvěd-

čil i Městský úřad v Hustopečích. „Ze soboty na 

neděli 21. prosince loňského roku u nás došlo, 

stejně jako např. v OKD nebo několika dalších 

institucích, k masivnímu phishingovému útoku, 

při kterém bylo zakryptováno velké množství 

dat, a z toho důvodu jsme byli tehdy nuceni celý 

úřad neprodleně uzavřít,“  vysvětlil tajemník 

úřadu Pavel Michalica.

Phishingový útok je forma kybernetického 

podvodu, jehož principem je zasílání podvod-

ných e-mailů ze zdánlivě důvěryhodných či 

známých adres. Obsahují však zavirované 

přílohy, po jejichž otevření dojde k zakrypto-

vání dat a jejich obnovení je následně podmí-

něno výkupným. „Většinou jde o to, že když 

útočníkům zašlete požadovanou částku defi -

novanou v bitcoinech, tak vám pošlou klíč ke 

zpětnému obnovení dat. K tomu jsme nepři-

stoupili, protože jsme měli stoprocentní jisto-

tu, že všechna data máme zálohovaná.  Proto 

byl také úřad schopen do týdne opět naplno 

fungovat, aniž by se jakákoliv data dostala ven. 

V průběhu loňského roku jsme totiž udělali 

potřebná opatření pro tyto případy a to se nám 

vyplatilo, takže občanů se to dotklo pouze tak, 

že po dva dny mezi svátky byly omezeny služ-

by.  V současné době je již vše v pořádku a chys-

táme podklady pro podání trestního oznámení 

na neznámého pachatele,“ popsal celou situaci 

před vánočními svátky Michalica.

Přestože zaměstnanci městského úřadu 

jsou v kybernetické bezpečnosti proškolováni, 

přivedl tento útok vedení města k myšlence 

větší osvěty, a to i mezi veřejností. První před-

nášku o mediální obezřetnosti a kritickém 

myšlení si mohou zájemci vyslechnout už 

koncem března. 

„Možností, jak se v této oblasti vzdělávat je 

samozřejmě několik, nicméně my jsme tuto 

přednášku sami absolvovali a myslím si, že  je 

vhodná pro všechny věkové kategorie, přestože 

ji pořádá nadační fond Lepší senior a je tedy 

určena převážně pro starší ročníky. Domlu-

vili jsme se ale tak, že  dopoledne problema-

tiku vyslechnou studenti ze škol, odpoledne 

senioři a navečer i zájemci z řad veřejnosti. 

Věřím, že každé věkové skupině má co nabíd-

nout,“ pozvala starostka Hana Potměšilová.

-nov-

Článek byl zveřejněn 20. 2. 2020 na webu města. 

V  září loňského roku zastupitelé města 

jednomyslně schválili koupi domu po paní 

Nohelové. Na základě tohoto rozhodnutí 

putovala z  městské pokladny částka 8,5 mili-

onu korun a další investice město ještě čekají. 

Dům na hustopečském náměstí je tedy od 

listopadu 2019 majetkem města, a to s ním má 

velké plány.

Koupí domu dalo současné vedení města 

jasnou zprávu o tom, že mu není lhostejný 

současný stav a zacházení s  místním kultur-

ním dědictvím. Zastupitelé věří, že investice 

do domu je dostatečnou známkou toho, že 

město respektuje svou minulost, specifi čnost 

místa a kulturní památky a že toto dědictví chce 

předat i budoucím generacím. V případě koupě 

a obnovy domu šlo i zachování provozu ojedi-

nělé litografi cké dílny, ve které až do své smrti 

pracovala umělecká tiskařka paní Věra Nohe-

lová (9. 3. 1931–16. 3. 2014).

Měšťanský renesanční dům č.p. 98 na husto-

pečském náměstí má více než 200letou tradi-

ci a majitelé domu jsou známi již od konce 

18. století. „Po třech letech jednání se podaři-

lo tento dům zakoupit. Je to jeden z posledních 

domů, který je památkově chráněný a takových 

v  Hustopečích moc není. Je škoda se o něj 

nepostarat. Mrzelo by nás, kdyby se dostal do 

správy nějaké jiné osoby,“ nastínil důvod inves-

tice místostarosta města Bořivoj Švásta. 

Dvoupodlažní dům se sklepem a půdou 

čeká do budoucna rekonstrukce.  Objekt se tak 

momentálně nachází ve stavu odpovídající-

mu stáří a provedeným stavebním úpravám 

a opravám. „V současnosti tento dům tempe-

rujeme a vytápíme, aby dále nechátral. V blíz-

ké budoucnosti se bude vyklízet, v  plánu je 

oprava střechy a uvedení fasády do původ-

ního stavu. Momentálně mají využití pouze 

prostory garáže za domem, ty město prona-

jalo soukromé osobě,“ představila současný 

i budoucí stav Veronika Košuličová, vedoucí 

Správy a údržby budov města Hustopeče.

Kromě prací spojených s  koupí domu se 

vedení města zabývá také otázkou ohled-

ně jeho využití. „Záměr úplně jednoznačný 

není,  zatím jsme nechali zpracovat odborný 

posudek, ze kterého nám vyplynulo, čím se 

máme zabývat, jelikož je dům asi pět let 

neobydlený. Je potřeba se mu pověnovat po 

této stránce, pak můžeme uvažovat o tom, 

jakou činností tento dům naplníme,“ popsal 

současnou situaci místostarosta.

Hustopečští se tak mohou v  budoucnu 

těšit na nové využití prostor domu Nohelové 

a  místostarosta vybízí občany k  zasílání návr-

hů na jeho následné využití: „Ten prostor je 

nádherný a je spousta nápadů a námětů, jaké 

činnosti by tady mohly probíhat. Budeme rádi 

za jakýkoliv další námět, se kterým budeme 

moci pracovat.“ 

Zvenku nenápadný objekt skrývá mnohá 

zajímavá zákoutí, která potěší oko nejedno-

ho návštěvníka. „Veřejnost bude mít možnost 

prohlédnout si tento dům v rámci Dne otevře-

ných dveří Městského úřadu Hustopeče, který 

bude probíhat ve středu 27. května,“ pozvala 

na návštěvu Košuličová.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 20. 2. 2020 na webu města.

Dům Nohelové se může těšit na nové využití

Prevenci kybernetických útoků osvětlí přednáška

Dům Nohelové čeká rekonstrukce.
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Přednáška

MEDIÁLNÍ OBEZŘETNOST 
aneb kritické myšlení pro seniory

úterý 24. 3. 2020 v 15:00 hodin (pro seniory) 

a v 18:00 hodin (pro širokou veřejnost)

kino Hustopeče – konferenční sál v 1. patře.

Přednášející: Ing. Zdeněk Svoboda, CSc., 

(Nadační fond lepší senior)

Obsah přednášky:

•  na každém šprochu PRAVDY i LŽI trochu,

•  co je to kritické myšlení a jak a kde hledat 

pravdu,

•  jak vyhodnotit a rozpoznat zkreslené 

informace a dezinformace,

•  riziku nerozpoznání dezinformací a jejich 

možných následků,

•  jak zlepšit svou orientaci v tištěných 

i vysílaných médiích,

•  vezměte rozum do hrsti, nenechte se 

zmást a ověřujte důležité informace,

•  příklady typických dezinformací.

Vstupné dobrovolné.
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Začátek nového roku je zpravidla časem 

k  ohlédnutí za rokem uplynulým. Členové 

Klubu historie a vlastivědy Hustopečska se 

v tomto čase schází na výroční členské schůzi, 

aby zhodnotili činnost klubu, zavzpomínali 

na jednotlivé akce uplynulého roku a také se 

seznámili s novým plánem práce.

V  roce 2019 členská základna překroči-

la počet 200, věkový průměr dosáhl 70 let 

a 25 členů překročilo věkovou hranici 80 let. 

Máme radost, že právě tato věková kategorie 

není vedena jen v seznamech, ale jsou vidět 

na přednáškách i zájezdech, přichází na spole-

čenská setkání, ba i jezdí s námi na tábory.

Jen ve zkratce výčet z činnosti klubu – usku-

tečnili jsme osm přednášek s  historickou 

(Václav IV., král ve stínu svého otce, Napoleon 

Bonaparte, Operace – Březnový vír, Historie 

malovaného ornamentu na Slovácku, Lidová 

píseň na Hanáckém Slovácku) či cestovatel-

skou tematikou (Botswana, Namibie, Viet-

nam, Exotická kuchyně ve světě). Přednášky 

byly obsazeny velmi kvalitními lektory z oboru 

a přinesly mezi posluchače mnoho nových 

a zajímavých poznatků. Vycestovali jsme na 

sedm zájezdů s  návštěvou hradů a zámků 

(Rájec-Jestřebí, Konopiště, Hluboká, Bítov, 

Kunín, Náměšť n. O.), měst (České Budějo-

vice, Nový Jičín, Znojmo, Boskovice), muzeí 

(Kobylí, klobouků, Generál Laudon, řeznictví), 

významných objektů (klášter Sázava, kostel 

Křtiny, JE Dukovany) či přírodních útvarů 

(jeskyně Výpustek). Mimo to jsme nabídli 

členům pobytové zájezdy na Slovensko do 

Vysokých Tater a Pienin ve spolupráci s naším 

dlouholetým dopravcem. V nových prostorách 

kina proběhla výstava poštovních známek 

k 100. výročí československé fi latelie, kterou 

organizoval ve spolupráci s městem člen klubu 

Ing. J. Cabal.

Členové klubu se setkali také při aktivi-

tách společenských či oddychových – Juniáles 

(tradiční táborový oheň s  opékáním špekáč-

ků), setkání táborníků či předvánoční poseze-

ní. V  roce 2019 proběhl již 10. ročník herních 

táborů Na stará kolena ve Střelských Hošticích, 

pátým rokem tančí dámy v  Tančírně na stará 

kolena. Mají za sebou také letní soustředě-

ní v  Jižních Čechách. Již několik let se schází 

každý týden skupina nadšenců na herních 

odpoledních v penzionu.

Organizace výše uvedené činnosti je na 

odhodlání a práci pětičlenného výboru, za což 

jim patří velký dík, stejně jako i dalším insti-

tucím: Autodopravě Jíra, Městu Hustopeče 

za fi nanční podporu a schválení nového sídla 

spolku a MaK Hustopeče.

Každý rok se snažíme připravit ve spolu-

práci se všemi členy takovou nabídku činností, 

aby si měl každý z čeho vybrat, naše akce jsou 

přístupné široké veřejnosti. Máme radost, když 

je zájem o poznávání nových míst či nových 

témat. Klub je místem pro setkávání, zážitky 

a přátelství.

Dušan Průdek, předseda

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Navzdory nepříznivému počasí a výstraž-

ným  zprávám  o postupu bouře Sabine jsme 

10. 2. navštívili Aqualand Moravia Pasohlávky. 

Uvnitř bylo příjemně. Venkovní i vnitřní bazény 

mají teplotu 30–37 °C a lákají k rekreaci a odpo-

činku. Užívali jsme si venkovní i vnitřní bazény. 

Nechali jsme se hýčkat jemnými doteky tisíců 

bublinek. Dopřávali jsme si protiproud, různé 

masážní trysk y, možnost relaxace pod noční 

hvězdnou oblohou. Kolem bazénu je mnoho 

lehátek, která lákají k odpočinku.  Nechyběla 

kávička nebo něco dobrého na zub. Z kavárny 

je nádherný pohled na dominantu Moravy – 

Pálavu. Hezky jsme si pobyt užili, nahřáli se, 

rozcvičili své bolavé a ztuhlé klouby.

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně místní organizace STP

Je dobře, že se najdou mladí, kteří jen nese-

dí u počítače a věnují se sportu, třeba jízdě na 

kole. Několik jsem jich viděl, ale mám k jejich 

sportování velké výhrady.

Kolem půl sedmé večer jsem šel po ulici 

Svatopluka Čecha, byla již tma. Na silnici 

jsem si všiml nějakého pohybu, byl to mladík 

na neosvětleném kole v černém oblečení bez 

reflexních prvků. Pro řidiče by nebyl vůbec 

žádný problém jej přehlédnout. Přitom viní-

kem případné dopravní nehody při střetu 

s  motorovým vozidlem by pravděpodobně 

byl řidič, protože měl předvídat. Ale co cykli-

sta, ten nemusí dodržovat pravidla silničního 

provozu?

Naštěstí k ničemu nedošlo, ale nemile mě 

překvapilo, když jsem viděl takových cyklistů 

několik. Nejsem proti cyklistům nijak zaujatý, 

ale vše má svá pravidla, která se musí dodr-

žovat, v silniční provozu se každá chyba draze 

platí.

Vlastimil Tělupil,
člen Komise pro dopravu města Hustopeče

Výlet do Pasohlávek

Noční jezdci

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Z REDAKČNÍ POŠTY

Rok 2019 v Klubu historie a vlastivědy Hustopečska

Členská základna přesáhla počet 200 osob.

	      Vyrazili jsme si odpočinout do aqualandu.
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Hustopečský zahrádkářský svaz je orga-

nizace s  dlouhou tradicí a má pod palcem 

hned několik kulturních akcí ve městě. Aby 

jejich uskupení dobře fungovalo, je potřeba se 

alespoň jednou ročně hromadně sejít, zhod-

notit rok minulý a naplánovat ten nadcháze-

jící. Letošní výroční schůze padla na neděli

23. února.

„Schůze proběhla v  klidu, připomínky byly, 

jsem rád, že přijel pan doktor Rus, předseda 

okresního sdružení, a vysvětlil nám petici 

a úlohu navrhovaného zahrádkářského záko-

na, od kterého si hodně slibujeme,“ nastínil 

průběh schůze předseda hustopečského 

zahrádkářského svazu Radovan Tomeš.

Předseda okresního sdružení Pavel Rus 

nepředstavil pouze zákon k  předložení parla-

mentu, ale také se postaral o předání cen. 

„Základní organizace českého zahrádkářství 

Hustopeče navrhla na vyznamenání repub-

likové radě dva své zasloužilé členy, a to Ing. 

Radoslava Beneše a Mgr. Miloslavu Kunco-

vou na zlatou medaili za zásluhy o rozvoj 

zahrádkářského svazu, takže bylo mou milou 

povinností na této výroční členské schůzi 

vyznamenání předat,“ vysvětluje Rus. „Myslím, 

že jich tu mají takových víc, typu 

pana Radoslava Beneše a magistry 

Kuncové, ale bohužel, počty tako-

vých vyznamenání jsou nějakým 

způsobem omezeny,“ dodává.

Předseda místní organizace se podělil 

o to, co ho v posledních letech ve spojitosti se 

svazem nejvíce trápí. „Trošku mě mrzí malá 

účast našich členů na našich akcích, hlavně 

tedy na Výstavě vína – dávání vzorků, choze-

ní na degustace a návštěva samotné výstavy,“ 

přiznává Tomeš. I přes takové peripetie však 

Májový košt vín není ohrožen. „Výstava bude 

letos 1. května, je to pátek, od čehož si slibu-

jeme, že bude i větší návštěvnost než v  minu-

lém roce, a věříme, že dopadne dobře a ke vší 

spokojenosti, ale byl bych určitě rád, kdyby ji 

navštívilo více místních lidí a vzali i své přátele,“ 

přeje si předseda hustopečských zahrádkářů.

-slam-
Článek byl zveřejněn 23. 2. 2020 na webu města. 

Milí čtenáři Hustopečských listů, mé únoro-

vé ohlédnutí patří milované Africe. Letos na 

přelomu ledna a února jsem s kolegou Karlem 

Fridrichem opět navštívila  africké Malawi. 

Tentokrát jsme navštívili školu, kam chodí 

„naši“ sirotci, a mluvili s  ředitelem a několika 

učiteli. Kromě toho jsme pokračovali v měření 

zraku a darování brýlí. Karel Fridrich opět kázal 

a vyučoval. Miluji zvířata a tak mě velice potě-

šilo, jak se rozrostl chov hospodářských zvířat 

v  hlavním centru v  Chapananze. Když jsem 

tam byla před dvěma lety, bylo tam 30 sirotků, 

pár dobrovolníků a hejno slepic. Teď z  peněz, 

které jsme průběžně nashromáždili a postup-

ně jim tam přivezli, mají stádo nádherných koz, 

dvě krávy, perličky, kačeny, králíky. V Africe se 

nikdo se zvířaty nemazlí, nejsou to mazlíč-

ci, je to jídlo; a tak nikdo asi nechápal moji 

snahu pohladit si kůzle nebo štěně. Nechápa-

la to dokonce ani ta kůzlata a štěňata. Osada 

v  Chapananze se úžasně rozrostla. Přibylo 

35 dětí, ale přichází sem bydlet a starat se o ně 

i řada dobrovolníků se svými rodinami. Podob-

ných center je v péči biskupa Keyasona Manjo-

la 15. Snaží se vystačit si sami, nebýt závislí na 

pomoci zvenku. To je velký úkol – změnit takto 

myšlení Afričanů, a tady se to daří. Kozy mají 

na chov a za ty, které se prodají, je školné pro 

děti. Na školné pro středoškoláky přispívá 

i náš evangelický sbor v  Hustopečích. Byla 

jsem velice potěšena, že naše podpora se zde 

setkala s úspěchem. V tomto kontextu dostává 

úplně jasný význam verš z Bible, že Hospodin 

je obhájcem vdov a otec sirotků (Žalm 68,6). 

Promítání fotografi í z  naší cesty s besedou 

o školách, kozách, brýlích a ženách bychom 

rádi uskutečnili v  týdnu po Velikonocích. 

Sledujte pozvání v dubnových Hustopečských 

listech. 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Ohlédnutí za únorem

K minulému oznámení Apoštolské círk-

ve v Hustopečských listech jsme dostali tuto 

reakci z řad mladých účastníků:

„Ve středu 15. ledna jsme se sešli na našem 

prvním „Teen meetingu“, jak jsme si všichni zvyk-

li říkat. Vzal si ho na starost pastor Karel Káňa, 

kterého jsme celé dvě hodiny napjatě poslouchali. 

Ukazovali jsme si různé překlady Bible, povídali si, 

zpívali a čas utekl jak voda. Celé setkání bylo moc 

příjemné a pohodové a už se těšíme na to další.“

Zbývá dodat, že další Teen meeting se koná 

v Apoštolské církvi na Kollárově 7 ve středu  

11. března v 17 hod. Tématem bude evangelium 

a kříž. Setkání je určeno pro věkovou skupinu 

12 – 15 let. Zájemci vítáni. 

Karel Káňa, pastor

CÍRKVE

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Vážení čtenáři, rádi vás informujeme 

o konání letošních vinařských čtvrtků 

pořádaných ZO ČZS Hustopeče v ulici Na 

Hradbách (Turhandle) . 

V únoru se úspěšně představily dvě 

vinařské fi rmy, a sice Vinařství Popela 

z Perné a Vinařství Leoš Horák z Vrbice.

V březnu nás čeká 

Vinařství U Kapličky ze Zaječí (12. 3.) 

a Vinařství Aurora z Hustopečí (26. 3.).

Rádi vás uvítáme v našem sklepě vždy 

v 18 hodin. Přijďte a budete spokojeni.

 Výbor ZO ČZS

Svaz zahrádkářů hodnotil i plánoval
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S odchodem pastora Apoštolské církve 

Karla Fridricha z Hustopečí na konci loňského 

roku skončilo i několik sociálních aktivit, které 

ve spolupráci se Sociálním odborem města 

Hustopeče právě Fridrich organizoval. Co se 

podařilo díky místní římskokatolické farnosti 

zachovat, je potravinová pomoc a foodbox.

„My jsme s panem Fridrichem spolupraco-

vali především na akci Zářící oči, což byl popu-

lární počin zejména mezi zaměstnanci našeho 

odboru, kteří vždy před Vánoci sbírali dárečky 

pro děti ze sociálně slabších rodin. Také jsme 

spolu rozjeli dluhovou poradnu, kterou se už 

ale nepodařilo dotáhnout do konce a ani ta 

už pravděpodobně nebude pokračovat,“ před-

stavil spolupráci s Karlem Fridrichem vedoucí 

Sociálního odboru Městského úřadu Tomáš 

Laz.

Co se podařilo zachovat, je potravinová 

pomoc, kterou si pod svá křídla vzala Římsko-

katolická farnost Hustopeče. „Pro koncového 

uživatele služby se mění pouze výdejní místo, 

jinak zůstává vše při starém,“ ujišťuje Laz. 

„Každý, kdo se ocitne v nějaké nouzi, vyplní 

jednoduchý formulář, ve kterém prohlásí, 

že pomoci nebudou zneužívat, a současně 

uvedou, co nejvíce potřebují. Zda se jedná 

o jídlo pro malé děti, seniory či například pro 

někoho s určitým typem alergie,“ dodává.

Výdej potravin si farnost stanovila vždy 

jednou za čtrnáct dní nebo po domluvě s děka-

nem Janem Nekudou. Už nyní tak pod kostel 

sv. Václava, kde výdejna funguje, našlo cestu 

několik desítek klientů. „Nejčastěji si berou 

právě ty trvanlivé potraviny jako rýži nebo 

těstoviny, a potom také hygienické potřeby. 

Vždycky si řeknou, co by potřebovali, tak se jim 

snažíme vyhovět,“ popisuje nejžádanější sorti-

ment jedna z dobrovolnic.

Do správy farnosti přešel i Foodbox v super-

marketu na Bratislavské ulici. Ten slouží jako 

sběrné místo trvanlivých potravin, které se 

následně také rozdělují v potravinové pomoci. 

Potravinová pomoc funguje v České republice 

již několik let. 

Kladně ji ovlivnila také změna v zákoně. Ta 

ukládá obchodům s  potravinami s  prodejní 

plochou na 400 metrů čtverečních povin-

nost darovat neprodejné jídlo před expirací 

neziskovým organizacím, které ho  předají 

potřebným. Mezi ty patří například maminky 

samoživitelky, senioři nebo nemocní. Schránky 

na jídlo jsou dalším článkem solidarity a jejich 

obrovskou výhodou je rychlá pomoc přímo 

v konkrétní lokalitě, kde jsou umístěné.

Potravinové pomoci shromažďují jídlo 

a propojují dárce s neziskovými organizacemi, 

které zajišťují   jeho distribuci přímo k potřeb-

ným. Tato pomoc funguje na principu přebyt-

ků potravin, které jsou bezpečné, ale zároveň 

jim hrozí nespotřebování a likvidace. Mohou 

to být výrobky s  rozbitým obalem, chybnými 

popisky nebo ty, které se na trhu neujaly. 

-nov-

Článek byl zveřejněn na webu města 4. 2. 2020.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Potravinovou pomoc převzala do péče farnost

Pomoc zamíří např. pro maminky samoživitelky, 

seniory a nemocné.

Období mezi dobou vánoční a začátkem 

postní doby je obdobím, kdy se lidé radují, 

kdy se pořádají zábavy, plesy a karnevaly. Také 

v naší farnosti se našla skupinka nadšených 

farníků, kteří mají radost z práce pro děti, 

a připravili farní karneval, aby se děti mohly 

pobavit, zasoutěžit si a jejich rodiče a praro-

diče si mohli popovídat se svými známými 

a přáteli. Stejně tomu bylo i při děkanátním 

plese, který připravovali obětaví dobrovolníci 

s cílem umožnit mladým i starším se společ-

ně setkat, zatancovat si a pobavit se s přáte-

li. Všem, kteří se do příprav zapojili, patří 

upřímné poděkování. Snad byl úsměv na tváři 

návštěvníků pro ně tou nejkrásnější odměnou.

Období plesů končí tradičně v úterý před 

Popeleční středou, kdy přesně o půlnoci končí-

valy masopustní zábavy. Někde se v tu dobu 

pochovávala basa, jinde zatroubil ponocný 

na roh a rychtář nebo někdo z radních všech-

ny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, proto-

že nastala středa a s ní předvelikonoční půst.

Slovo půst nezní na první poslech moc radost-

ně. Ve skutečnosti ale půst, odepření si jídla 

a zábav, není jedinou náplní postní doby. Post-

ní doba je přípravou na Velikonoce, ústřední 

křesťanské svátky, kdy oslavujeme Ježíšovo 

zmrtvýchvstání, základ naší naděje, naděje 

na věčný život, na budoucí život u Boha. Proto 

je postní doba příhodným časem k obnovení 

chápání našeho života jako velkého putová-

ní k Bohu, do nebeského domova. Začíná na 

Popeleční středu udělováním popelce – sypá-

ním popela na hlavu s výzvou: „Obraťte se 

a věřte evangeliu“ Těmito slovy začal Ježíš 

své poslání na zemi. Písmo svaté nám ukazu-

je, že Bůh je původce lásky, že jeho láska se 

nabízí každému z nás. Záleží ale na nás, jak 

se jí otevřeme. Protože se hříchem od Boha 

vzdalujeme, spočívá obrácení, ke kterému 

jsme v postní době vyzváni, v návratu k Bohu, 

v osvobození od zla a rozhodnutí pro dobro. 

Postní doba je příležitost a šance, jak dát 

v životě více prostoru tomu, co je podstatné, 

jak obrátit mysl k opravdu hodnotným skuteč-

nostem, jak otevírat srdce pro lásku k Bohu 

a k bližnímu. Pomoci nám v tom mohou osvěd-

čené prostředky: modlitba, půst a almužna. 

Modlit se může znamenat učinit si z modlitby 

zvyk, modlit se ráno, večer. Modlit se společně 

v rodině. Číst a rozjímat bibli. V naší farnosti 

bude probíhat v sobotu 14. března duchovní 

obnova, kdy budeme mít příležitost rozjí-

mat nad sedmi slovy Pána Ježíše na kříži. 

Půst nemusí být jen odepření si jídla, ale 

zřeknutí se čehokoliv, co je v našem živo-

tě postradatelné, zbytečné, co nás spoutá-

vá. Můžeme se cvičit ve zdrženlivosti v jídle, 

pití, kouření, sledování televize, nakupování, 

trávení času na internetu. Jako postní oběť 

mohu dát stranou určitou částku peněz pro 

hladovějící a jinak trpící. Almužna ale může 

znamenat dávat také svůj čas, zájem, trpěli-

vost svým bližním, dětem, životním partne-

rům, rodičům, lidem osamělým, nemocným.

Ať nám prožívání postní doby pomáhá promě-

ňovat svůj postoj k Bohu, ostatním lidem 

i k přírodě kolem nás. Ať se místo nenasyt-

nosti, chamtivosti, nezájmu o dobro druhých, 

vykořisťování životního prostředí, projevuje 

více skromnost, pokora, láska k Bohu, hledání 

dobra druhých lidí. 

Jan Nekuda, děkan

Masopust, postní doba

Zatím všem přeji pokojný postní čas, dosta-

tek pokory, sebereflexe a času k  zastavení. 

A nezapomeňte, že pravý půst podle Bible 

není jen něco si odříct, ale co si odřeknete, to 

pošlete chudým. Seškrtejte na 6 týdnů jídel-

níček a uspořenou částku věnujte Charitě, 

Diakonii nebo Chapananze (www.chapanan-

ga.cz), nebo jen sousedovi odvedle. Přeji všem 

krásný příchod jara a spolu s ním ať rozkvete 

i vaše duše. 

Katka Rybáriková,
kazatelka sboru
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HUSTOPEČE SE BAVÍ

V sobotu 25. ledna se hustopečskému 

herci a režisérovi Jiřímu Merlíčkovi dostalo 

nečekané pocty, když po představení  Počest-

né paní aneb Mistr ostrého meče v divadle 

v Boleradicích přímo na pódiu  převzal Zlatý 

odznak Svazu českých divadelních ochotníků. 

„Bylo to hodně vtipné, protože jsem měl 

na sobě pořád kostým z té hry a najednou se 

tam objevila delegace a začala mi gratulovat,“ 

popsal předávání ocenění Merlíček.

„Vlastně jsem to tak trochu čekal, protože 

to je ocenění za určité zásluhy v divadelním 

řemesle a já už toho mám za sebou opravdu 

hodně, co si budeme vykládat. Asi naznali, že 

už mám na to léta,“ dodal s humorem sobě 

vlastním ochotník tělem i duší, který se  diva-

dlu věnuje přes 50 let a v roce 2008 získal 

i Cenu města Hustopeče, kam se přistěhoval 

v roce 1969 z Ivančic.

„Jirka Merlíček je věrný oběma divadelním 

souborům –  hustopečskému i našemu bole-

radickému. V divadle je po celý svůj život více 

než doma, asi proto, že je miluje a přináší mu 

potěšení. Ocenění Zlatý odznak SČDO za dlou-

holetou divadelní práci a za propagaci a rozvoj 

ochotnického divadla na jižní Moravě si plným 

právem zaslouží," pronesla v děkovné řeči 

herecká kolegyně Iva Kahounová. 

Mezi jeho úspěšné hry patří napří-

klad  Gaudeamus Igitur, Dekameron, 

Žádná tragédie, Křížová výprava, Balada 

z hadrů, Cantervillské strašidlo, Jeppe z Vršku 

nebo zatím poslední počin s hustopečským 

ochotnickým souborem Fooor Rozbité demi-

žony autorky Markéty Harasimové. 

Jeho první režijní prací v Boleradicích byla 

detektivka Past na myši, následoval divác-

ky nejúspěšnější muzikál Cikánský baron 

a pásmo o Voskovcovi a Werichovi Jízlivý glosá-

tor. První dvě zmíněné inscenace se dostaly sítí 

soutěží až na národní přehlídku Krakonošův 

divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Merlíček nezapomíná ani na děti – se 

hrou Zvířátka a Petrovští už druhým rokem 

vždy v létě kočuje na koňském povoze po okol-

ních obcích.                                                          -nov-
Článek byl zveřejněn 27. 1. 2020 na webu města.

Jiří Merlíček převzal ocenění za zásluhy

Zlatý odznak Svazu českých divadelních ochotníků 

Merlíček převzal na pódiu boleradického divadla.
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V sobotu 4. dubna pořádá město Husto-

peče letos již 16. ročník soutěžní přehlídky vín 

O Hustopečskou pečeť. Výstava se pravidelně 

pyšní nezaměnitelnou atmosférou a setkávají 

se zde vinaři i milovníci vína. Výstava nabídne 

vína odrůd typických pro hustopečský region,

mezi které patří Ryzlink rýnský, Ryzlink vlaš-

ský, Veltlínské zelené, Tramín, Frankovka, 

André, Modrý Portugal a Svatovavřinecké. 

Přehlídka vín O Hustopečskou pečeť oslaví 16. ročník

Veškeré prázdniny milují všichni školou 

povinní. Ty jarní se někteří rozhodli strávit  

u babiček a dědečků, jiní brázdí zasněžené 

hory a další se účastní příměstského tábora 

v Centru volného času. Tábory na Pavučině 

jsou zárukou kvality. Potvrzuje to fakt, že 

zájem účastníků neustále stoupá a kapacita se 

okamžitě zaplní.

„Letos se nám přihlásilo 21 účastníků – o jarní 

příměstský tábor zájem roste určitě, kdysi 

jsme začínali na asi 7 dětech, teď po vyhláše-

ní tábora byl okamžitě naplněný,“ vysvětluje 

vedoucí tábora Iveta Vodáková.

Harmonogram dne je téměř stejný, 

program se však každý den mění, aby se děti 

nenudily. Letošní tábor byl inspirován známý-

mi modrými pohádkovými postavičkami. 

„Všechno máme se šmoulí tématikou, protože 

některý byl farmář, byli jsme se podívat na ovčí 

farmě na jehňátka a u koní, dnes jsme měli 

šmoulu kuchaře, dělali jsme pizzu, včera jsme 

měli šmoulu Koumáka, byli jsme na výletě 

v Brnu ve Vida Centru, ještě nás čeká šmoulí 

olympiáda, karneval,“ líčí program vedoucí 

Vodáková.

Příměstské tábory mají výhodu v tom, že 

vykryjí čas, který děti běžně tráví ve škole, tudíž 

pomáhají rodičům, a zároveň se dětem posta-

rají o skvělé zážitky.

-slam-

Článek byl zveřejněn 21. 2. 2020 na webu města. 

Děti vyměnily učitele za šmoulíky

Tábory na Pavučině jsou zárukou kvality.Fo
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Návštěvníci budou mít možnost vína ochutnat 

a ohodnotit v  prostorách Amande Hotelu od 

14:00 do 20:00 hodin při poslechu Varmužovy 

cimbálové muziky. 

Nenechte si ujít příležitost ochutnat vína 

bojující o Hustopečskou pečeť!

Jana Unčovská,
město Hustopeče
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Městská knihovna často hostí cestovatel-

ské přednášky. Ta o Tajuplné Africe, kterou si 

přišly ve čtvrtek 13. února vyslechnout desítky 

posluchačů, však měla mnohem hlubší posel-

ství než jen poznávání exotických míst. Manže-

lé Márovi totiž svými cestami po světě plnili 

přání umírajícímu synovi; ještě než před třemi 

lety zemřel, stačil se díky nim zapsat do dějin 

jako  první český vozíčkář, který navštívil všech-

ny obydlené kontinenty.

Každý rodič se svému dítěti snaží dát vše, 

po čem touží. Obzvláště pokud se dítě narodí 

s nějakým hendikepem. Aleně a Jiřímu Máro-

vým se před osmadvaceti lety narodil syn 

Jirka, kterému byla  diagnostikována svalová 

dystrofi e.  Jeho největším snem bylo cestovat 

do exotických zemí. „Manžel si tehdy s Jirkou 

zkusil takovou pokusnou cestu na Nový 

Zéland. Zjistil, že cestovat se dá, lety letadlem 

Jirka taky zvládne, a to nám dodalo odvahu do 

dalších výprav, které se zpočátku zdály blázni-

vé,“ popisuje začátek cestovatelské vášně Jirko-

va maminka Alena. 

„Jirku cestování strašně moc bavilo a byl 

to právě on, kdo všechny expedice připravil 

a naplánoval do nejmenšího detailu. Takže je 

to především jeho zásluha, že jsme i my viděli 

všechna ta úžasná místa. A přestože Jirka před 

třemi lety zemřel, zůstalo to v nás tak zakoře-

něné, že cestujeme dál. Baví nás to a máme 

pocit, že Jirka je stále s námi,“ dodává Jiří Mára.

Jirka se svými rodiči jako první český vozíč-

kář procestoval všechny obydlené světadíly 

a dokonce byl zapsán do České knihy rekordů. 

O jedné z posledních cest do vytoužené Afriky 

přijeli manželé Márovi povyprávět ve čtvrtek 

13. února posluchačům do městské knihov-

ny, která byla zaplněna do posledního místa. 

„Cestovali jsme se stanem po čtyřech státech 

Afriky – Jihoafrické republice, Botswaně, 

Namibii a Zimbabwe. Navštívili jsme  Kapské 

Město i  hliněnou vesnici tradičně žijících 

Himbů a přežil jsem i kousnutí šestimetrovým 

hadem. Nádhernou podívanou byly největší 

písečné duny světa i hřmící masy Viktoriiných 

vodopádů,“ vypočítává navštívená místa Mára. 

Přestože místa, o kterých manželé v Husto-

pečích poutavě referovali, byla sama o sobě 

nádherná a strhující, na posluchače nejvíce 

zapůsobily časté vzpomínky na zesnulého 

syna, které názorně ukazovaly, že  zdravotním 

hendikepem život nekončí a rozhodně nebrání 

v plnění snů.  „Já jsem měla vždy nejkrásnější 

pocity a zážitky z toho, jak si to Jirka všech-

no užíval. Byl úžasný a všechny kolem sebe 

dokázal nadchnout, radoval se a vychutnával 

každý okamžik. To je to nejcennější, co jsem si 

z každé cesty přivezla,“ nedokázala se ubránit 

dojetí Jirkova maminka.

Život na cestách manžele naplňuje a i po 

smrti syna cestují dál.  Navštěvují místa, která 

Jirka už navštívit nestačil a vyhledávají nové 

a nové destinace. „Vypadáme jako blázni, 

protože si na těch cestách s Jirkou i povídáme, 

ukazujeme mu je. Denně sledujeme letenky 

a když se objeví nějaká zajímavá destinace, 

tak se sbalíme a jedeme. Naše expedice jsou 

příběh, který si předem nějak namyslíme, 

a pak nás baví porovnávat očekávání se skuteč-

ností. Odháníme tím negativní myšlen-

ky,“ uzavřel Mára. 

 -nov-

 Článek byl zveřejněn 13. 2. 2020 na webu města.

S umírajícím synem projeli celý svět a dávají naději dalším

 Jirka byl první český vozíčkář, který navštívil všechny obydlené kontinenty.
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Dnešní uspěchaná doba se vyznačuje 

nestálostí a rychlými změnami. To bohužel 

platí i pro manželství – udržet si kvalitní vztah 

po celý život je velmi náročné a snad už i ojedi-

nělé. Tomu se Hustopeče rozhodly jít naproti 

s aktivitami v rámci Národního týdne manžel-

ství.

První akce proběhla v pátek, kdy místní kino 

promítalo francouzskou komedii Tenkrát po 

druhé úplně zadarmo. Ještě před vstupem do 

sálu si mohli příchozí vychutnat kávu za hubič-

ku, kterou po celý týden nabízela kinokavárna 

i Hustopečská mandlárna. „Manželé přišli, 

konkrétně takový starší pár, opravdu s tím, že 

'jdou za tu hubičku na tu kávičku' – tak jsme 

z toho měli radost,“ komentuje akci vedoucí 

Mandlárny Kateřina Kopová.

Kafe i fi lm si nenechala ujít ani paní starost-

ka s manželem. „Chtěli jsme podpořit tuto akci, 

abychom ukázali to, že ten tradiční pár je něco, 

co je čím dál vzácnější, a když se to podaří, je to 

moc krásné,“ vysvětlila Hana Potměšilová.

V pátek na hřišti Lipová byl pro manžele 

připravený program, který otestoval jejich 

vzájemnou kooperaci. Na manželské páry 

čekalo několik úkolů, na jejichž tvorbě se podí-

lelo Středisko volného času Pavučina. „Tento 

ročník má název Manželství v síti, a já jsem 

si říkala – aha! A my tu máme Pavučinu, co 

kdybychom to dali do spolupráce? A tak jsme 

zavolala paní Florusové, jestli by do toho šli 

s námi,“ vysvětlila novou  kooperaci s CVČ 

Pavučina farářka Kateřina Rybáriková.

Jednalo se o šest stanovišť, která se plnila 

v páru. Ta byla sportovní, logická, ale i výtvar-

ná. Na ty, kteří zdárně prošli všechna stanovi-

ště, čekala sladká odměna v podobě podílku 

z pravého svatebního dortu.

-slam-

Článek byl zveřejněn 17. 2. 2020 na webu města.

Týden manželství osvěžil vztahy

Snažení manželů bylo sladce oceněno.
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Jak často prodáváte nemovitost? Většina 

lidí jednou až dvakrát za život a zpravidla 

jde o tu největší část jejich majetku. Proto je 

důležité, aby vše proběhlo hladce, bezpečně 

a abyste za svou nemovitost dostali odpovída-

jící částku. 

Pro takový úspěšný prodej je zapotřebí 

udělat několik zásadních kroků. Dnes se podí-

váme na první z nich.

1. díl - Prověření právního stavu nemovitosti

Nemovitost, kterou prodáváte, byste měli 

znát skutečně do posledního detailu. Prově-

řením právního stavu ještě před zahájením 

prodeje předejdete budoucím problémům při 

prohlídkách nebo ještě hůře před podpisem 

kupní smlouvy. 

Právní stav nemovitosti se ověřuje zejména 

na Listu vlastnictví (LV), který získáte na kata-

strálním úřadě, na poště, u notáře, nebo na 

internetu na stránkách https://nahlizenidokn.

cuzk.cz/. 

Jde o ten nejdůležitější dokument, z které-

ho se dozvíte například: 

• jména, adresy a rodná čísla majitelů, případně 

podíly při spoluvlastnictví

• omezení vlastnického práva (zástavní právo 

(hypotéka), exekuce, věcná břemena) 

• u bytů např. podíl na společných částech domu, 

• nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, 

aj.)

• aktuální probíhající řízení (změna majitelů, vklad 

zástavního práva, omezení), atd. 

Mně jako makléři se nezřídka stává, že na 

Listu vlastnictví nemovitosti najdu omeze-

ní, o kterém majitelé ani netuší. Např. věcné 

břemeno chůze a jízdy sloužící sousednímu 

pozemku, exekuci, nesmazané zástavní právo, 

atd. 

Existují i omezení právního stavu, která 

z listu vlastnictví nevyčtete, např. nájemní 

právo, nebo trvalý pobyt. Ochranu proti těmto 

omezením je potřeba pečlivě zakotvit v kupní 

smlouvě. 

Pokud máte pro kupujícího připravené 

všechny informace týkající stavu nemovitosti, 

nic mu následně nebrání v konečném rozhod-

nutí a podepsání rezervační smlouvy. 

Strach kupujícího z nejasností kolem 

právního stavu vaší nemovitosti může vést až 

k tomu, že nemovitost nekoupí. 

Prodeji nemovitostí se věnuji denně a rád 

vám ušetřím váš čas, nervy i peníze. 

REALITNÍ PORADNA JAKUBA FARÁŘE - Jak prodat nemovitost
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V  neděli 22. 3. v  16:00 se uskuteční premiéra nové české pohádky Princezna zakletá v čase. 

Součástí projekce bude v termínu 22. 3.–2. 4. 2020 výstava tvorby  Matěje Poláška, studenta 

fi lmové školy ve Zlíně, a to v hustopečské kinokavárně. 

Vernisáž  výstavy proběhne v neděli 22. 3. v 15:00 hodin a uvede ji MgA. Jana Rozková.

Kino: Princezna zakletá v čase

Kdo je Matěj Polášek?

Matěj Polášek, nar. v roce 2002, bývalý žák 

ZŠ Nádražní Hustopeče, nyní student Střední 

školy fi lmové, multimediální a počítačových 

technologií ve Zlíně, obor Multimédia a digi-

tální design.

„Po vystudování mohu svou tvůrčí činnost 

věnovat concept artu a animačním technikám 

při výrobě fi lmu, počítačových her, počítačové 

animace, trikové tvorby či reklamních spotů,“ 

představil svůj obor Matěj.

„A jak začala moje spolupráce s  fi lmem? 

Začalo to v  Paříži … Na základě obhajob 

klauzurních prací si mne všimli lidé od fi lmu 

a oslovili mne, když jsem byl s  maminkou 

na dovolené (poznávacím pobytu) v  Paříži – 

a obcházel jsem všechny možné galerie. Právě 

jsem byl v  muzeu d'Orsay když mi zavolal 

asistent producenta, zda bych mohl během 

14 dnů nakreslit nějaké ilustrace do pohádky. 

Hned jsme se domluvili a po návratu z Paříže 

jsem dva týdny jen kreslil a přeposílal návr-

hy i hotové kresby, na které se nyní můžete 

podívat v právě promítané první české fantasy 

pohádce Princezna zakletá v  čase, popisuje 

svůj příběh mladý talent. 

„U příležitosti uvedení této pohádky do 

kin, jsem si pro vás připravil i malou výstavu 

mé tvorby, ve které jde především o digitální 

kresbu. Některá díla (malby) jsou nafocená, 

originály jsou uloženy ve škole,“ prozradil nám 

Matěj.

Přijďte první dubnový víkend do hustopeč-

ského kina. Každý si u nás nejde to své. Hned 

v pátek 3. 4. se v rámci regionální přehlídky 

venkovských divadelních souborů MRŠTÍKO-

VO DIVADELNÍ JARO 2020 představí divadelní 

spolek Cimrman revival Sivice s představením 

Vyšetřování ztráty třídní knihy. V sobotu 4. 4. od 

17:00 hodin vystoupí v kavárně Matyáš Kyncl 

v klavírním kytarovo-basovém pásmu nejen 

v češtině – (NE)JAZZ. Samozřejmě nebudou 

chybět fi lmové snímky pro děti i dospělé. Kino-

kavárna nabídne prvnímu sobotnímu a první-

mu nedělnímu návštěvníku kavárny první kávu 

zdarma a po celý víkend bude rozdávat drobné 

sladké pozornosti všem svým zákazníkům.

Martina Ondrová

1. rok v novém!
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Slavnosti mandloní a vína si letos připíšou 

již devátý ročník a díky obrovskému zájmu 

lidí se premiérově představí jako třídenní akce. 

Tu odstartují hustopečští vinaři otevřením 

svých sklepů už v  pátek 27. března. Sobotní 

program počítá s kuchařskými show fi na-

listů MasterCher Česko Ley Skálové a Honzy 

Vorla, mandlovým jarmarkem, soutěží jedlíků 

a chybět nebude ani hudební program. Kromě 

šikovných dětí vystoupí cimbálová muzika 

nebo kapely Z horní dolní a dál na jih a Ukulele 

orchestra jako Brno.

Na své si přijdou i milovníci dobrého jídla 

a pití. Přímo na náměstí nabídnou restaura-

ce mandlová menu, z  domácích se představí 

Formanka a Amande Hotel. Točit se bude 

mandlové pivo, nalévat mandlové likéry a další 

speciality. 

Oba víkendové dny nabídnou zážitkové 

vycházky do mandloňových sadů zpestřené 

aktivitami místních spolků, nedělní program 

v  sadech navíc obohatí „Art plac“. A co si pod 

ním máte představit? Přijďte se podívat! V ulici 

Na Hradbách budou od pátku až do neděle 

nabízet to nejlepší ze své produkce hustopeč-

ští vinaři.

Letošní ročník Slavností se prezentuje zbru-

su novou grafi kou, která vznikla ve spolupráci 

s Eliškou Grabiášovou z Hustopečí, a najdete ji 

i na dalších suvenýrech, jakými jsou např. vrat-

né kelímky nebo butony.

A máme ještě jednu novinku! Koupit si 

můžete originální sluneční brýle s  potiskem 

„#dunamandle“, zisk z prodeje podpoří terapeu-

tické centrum Radost, které nově sídlí v budo-

vě Pavučiny a jeho zaměstnanci se věnují 

lidem s mentálními postižením.

Slavnosti mandloní a vína se těší čím dál 

větší oblibě, nicméně mají i své stinné stránky 

spočívající především v  komplikacích s  parko-

váním a dopravou. Právě proto apelujeme na 

turisty, aby využili k cestě do Hustopečí vlaky 

nebo autobusy, jejichž pravidelné linky budou 

posíleny, a rozšiřujeme prostory pro parková-

ní. Svoje plochy stejně jako loni nabídly fi rmy 

Agrotec, Westfalia, Norma a nově také společ-

nosti Abacus, Linden a Moss.

S  určitými omezeními ale je potřeba počí-

tat, a proto Vám, vážení spoluobčané, i touto 

cestou děkujeme za ohleduplnost a pocho-

pení, bez kterých se žádná velká akce u nás 

ani v  jiných městech a vyhledávaných lokali-

tách neobejde. Jsme vděční, že se snažíte být 

v  Hustopečích dobrými hostiteli, jinde zase 

budeme dobrými hosty.

Vážení spoluobčané, na Slavnosti mandlo-

ní a vína Vás srdečně zveme a chceme, abyste si 

je co nejvíce užili. Ať už vyrazíte na náměstí, do 

sadů nebo na dobré vínko za místními vinaři, 

přejeme Vám pohodově strávené dny.

za Marketing a kulturu města Hustopeče
 Jana Hrádková

Poslední březnový víkend oslavíme mandloně i víno

UZAVÍRKY V DOPRAVĚ
Slavnosti mandloní a vína se v Hustope-

čích uskuteční v 27.–29. března. Hlavním 

dějištěm budou mandloňové sady, ulice 

Na Hradbách a Dukelské náměstí včetně 

přilehlých ulic. Právě zde přinesou slavnosti 

vyloučení provozu a určitá omezení.

Od pátku 27. března od 6.00 hodin 
do soboty 28. března do 20.00 hodin 

bude uzavřeno velké parkoviště 
na Dukelském náměstí.

V den konání akce je program na náměstí 

naplánovaný od 9.00 do 17.00 hodin, kdy 
bude vstup možný pouze po zakoupení 
vstupenky. Rovněž zde bude platit zákaz 

vjezdu automobilů.

Obyvatelé Dukelského náměstí, Mrštíko-

vy, Kosmákovy a Smetanovy ulice budou mít 

na náměstí vstup volný po předložení občan-

ského průkazu.

Pro pracovníky, kteří budou v sobotu 

v provozovnách na Dukelském náměstí, 

můžou vedoucí prodejen vyřídit na omeze-

nou dobu propustky. Více informací o této 

variantě získáte u paní Jany Tupé, 

tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 512

budova kina, 1. patro

Pro motorová vozidla bude uzavřena:

• ulice Na Hradbách od pátku 27. 3. od 
18.00 do neděle 29. 3. 18.00.

• ulice Nerudova směrem k rybníkům, a to 

od soboty 28. 3. od 8.00 do neděle 29. 3. do 
18.00. 

• část ulice Herbenova (od posledního obyt-

ného domu po stavebniny)  od soboty
28.3. od 08.00 do neděle 29.3. v 18.00

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Program 
OTEVŘENÉ SKLEPY MÍSTNÍCH VINAŘŮ

pátek • sobota • neděle

Sobota 28. 3.
Dukelské náměstí:

 9.00 Zahájení

 9.15 Mateřská škola U Rybiček

 9.30 Mateřská škola  Pastelka

 9.45 Folklórní soubor Krajcárek

 10.00 ZUŠ Hustopeče

 10.30 Kulinářská show fi nalistů MasterChef

  - Honza Vorel a Lea Skálová

 11. 20 Cimbálová muzika Antonína Stehlíka

 12.30 Kulinářská show 

  - Honza Vorel a Lea Skálová

 13.30 Soutěž jedlíků v pojídání 

  mandlových koláčů

 14.00 Z Horní Dolní a dál na jih - koncert

 15.30 Společné foto z věží radnice a kostela                                                 

 16.00 Ukulele Orchestra jako Brno - koncert

 17.30 Konec

 9.00 - 17.00 Dřevěný kolotoč 

  a dřevěná střelnice pro děti

Nádvoří domu U Synků: 

 9.00 - 19.00 Ochutnávka vín 

 10.00 - 13.00 Harmonikář Pavel Vintrlík

 13.00 - 17.00 Cimbálová muzika

  Antonína Stehlíka

Kostel sv. Václava a sv. Anežky České:

 9.00 - 17.00 Kostel otevřený k nahlédnutí

 10.00 - 17.00 Dílničky pro děti pod kostelem

  připraví mandlové víly z Bořetic

Vycházka do mandloňových sadů: 

 9.00 - 15.00 Start vycházky u Centra volné-

ho  času Pavučina. Startovné 

50 Kč na trasu  s plněním úkolů 

a mandlovou odměnou.

 17.00 Konec stanovišť po trase a u rozhledny

Náměstíčko před Aurorou:

Prezentace místních vinařů

 13.00 - 17.00  Velebend Brno

Neděle 29. 3.
Mandloňové sady:

10.00 - 17.00 Art plac v mandloňových 

sadech 

 9.00 - 15.00 Start vycházky u Centra volné-

ho času Pavučina. Startovné 

50 Kč na trasu  s plněním úkolů 

a mandlovou odměnou.

 17.00 Konec stanovišť po trase a u rozhledny

KINO HUSTOPEČE
pátek 27. 3. 17.00 Mulan

 20.00 Šarlatán

sobota 28. 3.  10.00 Ledová sezóna: 

  Ztracený poklad

 20.00 3Bobule 

neděle 29. 3. 14.00 Princezna zakletá v čase

 17.00 Šarlatán

 20.00 Téměř dokonalá tajemství

Sobotní vstupné 100 Kč (v předprodeji 80 Kč), 
studenti, důchodce a ZTP 50 Kč, 
Vstupenky v předprodeji v TIC Hustopeče a on-line 
www.kinohustopece.cz
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U šálku kávy s  dlouholetým správcem 

mandloňových sadů a bývalým starostou 

Hustopečí Rudolfem Poslušným.

O rozhovor do březnového čísla Hustopeč-

ských listů jsme požádali Rudolfa Poslušného, 

a to nejen kvůli mandloňovým sadům, které 

měl na starosti díky své profesi ovocnář-zeli-

nář v době jejich největšího rozmachu. Rovněž 

vedl naše město v  letech 1994–1998 v  pozici 

starosty a aktivní je v propagaci vinařství. Stál 

u zrodu Burčákových slavností a další akce 

pomáhá organizovat pod hlavičkou místních 

zahrádkářů.

Hustopeče jsou Vaše rodné město a žijete 
tu dodnes. Jaké bylo Vaše dětství a období 
dospívání?

Narodil jsem se 12. března v  roce 1941. Doba 

byla jiná, než je teď. Teta a strýc byli zemědělci 

a odmala jsme tam museli pomáhat, byla to velká 

dřina. I proto jsem vždycky snil o tom, že budu 

později pracovat mimo toto odvětví, a po absol-

vování základní školy jsem se rozhodl pro učební 

obor nástrojař speciálních měřidel v Teplicích.

Jak jste se z technického oboru dostal 
k sadařství a ovocnářství? Platí tedy pro Vás 
známé rčení „odříkaného největší krajíc“?

Musím říct, že hned na začátku jsem měl 

smůlu. Po půlročním studiu jsem si poškodil oči, 

takže jsem musel skončit. Následovalo období, 

kdy jsem chodil na různé brigády, ale nevyučený 

jsem nechtěl zůstat. Jiný technický obor už nepři-

padal v úvahu a tak jsem se nakonec rozhodl pro 

zahradnickou školu v  Lednici se zaměřením na 

ovocnářství a zelinářství. 

Kdy jste začal pracovat v hustopečských 
mandloňových sadech?

Učební obor v  Lednici byl tříletý s  tím, že dva 

roky jsme chodili do školy a ten třetí se zaměřo-

val na praxi. Každý si sehnal podnik, do kterého 

mohl nastoupit a absolvovat roční praxi. Já jsem 

si vybral kvůli své specializaci ovocnář-zelinář 

hustopečské mandloňové sady, které tenkrát 

patřily čokoládovně Zora Olomouc. Nastoupil 

jsem v  roce 1958 jako praktikant, po roce složil 

závěrečné zkoušky a už jsem zůstal v  pracovním 

poměru až do roku 1994.

Pamatujete si na začátky práce v mandloňo-
vých sadech?

Na první práci vzpomínám dodnes, ta byla 

hodně zajímavá. Chodil jsem a tipoval stromy, 

protože to všechno byly semenáče – co strom, to 

jiný typ, tak mým úkolem bylo označit ty, které 

měly hořké plody. Nastoupil jsem v  srpnu, to 

znamená právě v  době, kdy na stromech mandlo-

ní plody dozrávají. Úroda již byla značná, protože 

některé mandloně rostly už desátý rok, takže 

práce mi zabrala téměř dva měsíce. Mezitím 

jsem se věnoval samozřejmě i dalším činnostem, 

ale toto bylo mým hlavním úkolem. Nejdříve 

jsem z  každého stromu poctivě ochutnával, ale 

kousnout do hořké mandle není nic příjemného, 

i když mezi zaměstnankyněmi se tradovalo, že 

není lepšího léku na bolest hlavy než sníst hořkou 

mandli. Postupně jsem získával zkušenosti, sledo-

val koruny stromů, jejich vzrůst a na základě 

toho dokázal odhadnout, který strom má hořké 

plody. Ty se totiž v žádném případě nesměly mezi 

produkci, která celá putovala do čokoládoven 

Zora Olomouc, zamíchat. 

Jaké byly začátky pěstování mandloní 
a potom doba jejich největšího rozmachu?

První mandloně byly v  Hustopečích vysaze-

ny v  roce 1949 a jednalo se spíš o metodu pokus 

– omyl. Všechno to byly semenáče, to znamená 

každý strom trochu jiný a první sklizně byly spíš 

rozpačité. Postupně jsme ale získávali zkuše-

nosti a sledovali dobu kvetení, kdy a jak stromy 

kvetou, jaký je poměr jádra ke skořápce a další 

znaky, a na základě toho vytipovali dvě nebo tři 

odrůdy, které se zdály nejlepší. Měli jsme vlastní 

školku, kde jsme tyto odrůdy naočkovali, a velká 

jednotná výsadba se uskutečnila v  roce 1961. To 

znamená, že největší produkci jsme sklízeli právě 

z  těchto stromů v  sedmdesátých letech, kdy byl 

objem mandlí z  hustopečských mandloňových 

sadů největší. 

Do kdy jste v mandloňových sadech praco-
val a kam vedla Vaše další pracovní cesta?

Já jsem tam působil od svého vyučení až do roku 

1994. Už při práci jsem si dodělal v  brněnských 

U šálku kávy

s Rudolfem Poslušným
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· Narodil se 12. 3. 1941 v Hustopečích, 
kde žije dodnes.

· Po základní škole nastoupil na 

technický učební obor do Teplic – 

nástrojař speciálních měřidel.

· Kvůli problémům s očima musel 
obor po půl roce změnit a zamířil 
do lednické zahradnické školy, obor 
ovocnář zelinář.

· Povinnou školní praxi strávil 

v hustopečských mandloňových 

sadech, kam poprvé nastoupil v roce 

1958 a zůstal zde dlouhých šestatřicet 

let.

· Studium zakončené maturitní 
zkouškou si doplnil v Brně a během 
let se vypracoval na vedoucího 
mandloňových sadů v Hustopečích.

· Od roku 1992 zastával funkci 

neuvolněného místostarosty a po 

volbách v roce 1994 nastoupil na post 

starosty Hustopečí.

· Ve funkci zůstal do roku 1998 a za 
největší počin během působení na 
radnici považuje vybudování 
hustopečského koupaliště.

· Je dlouholetým členem místního 

zahrádkářského spolku a stál u zrodu 

Burčákových slavností.

· Je ženatý a má jednoho syna
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Bohunicích maturitu a stal se vedoucím zdejšího 

provozu. Současně jsem byl členem zastupitelstva 

našeho města a v roce 1992 jsem nastoupil na post 

místostarosty jako neuvolněný funkcionář. O dva 

roky později, po volbách do obecních zastupitel-

stev, jsem nastoupil na pozici starosty města, kde 

jsem působil další čtyři roky.

Na co jste nejvíce pyšný z doby svého 
starostování? 

Bylo to zajímavé období, ve kterém jsem 

nasbíral hodně zkušeností. Během mého půso-

bení se například začalo se stavbou penzionu pro 

důchodce a řešili jsme další projekty, pokud mám 

ale vypíchnout ten z mého pohledu nejpřínosnější, 

tak je to určitě vybudování letního koupaliště. To 

bylo v  té době v  Hustopečích v  havarijním stavu 

a když jsem přišel na radnici, tak jako vedoucí 

bazénu nastoupil pan Alois Lejska. Připravili 

jsme záměr a předložili ho radním a zastupitelům 

k  projednání, ti ho podpořili a mohli jsme začít. 

Stavba odstartovala v říjnu v roce 1995 a v červen-

ci v roce 1996 bylo hotovo. Koupaliště se v té době 

těšilo obrovskému zájmu návštěvníků, často jeho 

kapacita ani nestačila. A myslím, že i dnes, v době, 

kdy v okolí vyrostla další koupaliště a spousta lidí 

má vlastní bazén, míří na to hustopečské hodně 

lidí.

Vy sám chodíte plavat?
Já na plavání nedám dopustit a chodím ve všed-

ní dny každé ráno. V šest hodin už jsem v bazénu, 

máme tam stálou partu lidí.  V  zimě plaveme 

v  krytém a v  létě ve venkovním bazénu. Právě 

v létě jsou rána nejkrásnější, když zrovna vychází 

sluníčko, ještě je všude klid, to mám moc rád.

Jaké jsou Vaše další koníčky? Stál jste 
u zrodu Burčákových slavností v Hustope-
čích, zasloužil jste se hodně o propagaci 
vinařství v našem městě, a i díky Vám máme 
v Hustopečích originální mandlové likéry.

Burčákové slavnosti mě od začátku baví. 

Pamatuji si je ještě v  plenkách jako skromný 

divadelní festival místních nadšenců a pár dalších 

lidí z  okolí. Postupně na sebe nabalovaly další 

a další, návštěvníci si pochvalovali spojení zába-

vy a otevřených sklepů, které ještě nebyly v  okolí 

tak běžné. Já jsem se dostal i do role perkmistra, 

kterou jsem zastával řadu let i přesto, že s  diva-

dlem jsem měl zpočátku minimální zkušenosti. 

Náramně jsem si to vždycky užíval.

Co se týče vína a vinařství, tak sklep mám, dřív 

jsem měl i vinohrady a vyráběl víno, ale s  věkem 

mi už ubývá sil. Hustopeče, protože byly nejdříve 

německé a potom nastoupili komunisti, nemají 

takové ty vinařské rodiny s  dlouholetou historií. 

Nicméně úroveň vinařů je tu hodně vysoká, já sám 

se snažím í vinařství podporovat prostřednictvím 

místního zahrádkářského svazu, jehož jsem dlou-

holetým členem. Ten stojí například za tradiční 

Májovou výstavou vín a dalšími akcemi. 

S mandlovicí to bylo tak, že mě úplně na 

samém začátku svého záměru o konzultaci požá-

dala Katka Kopová, protože jsem měl k  mandlo-

ním celý život díky své práci opravdu blízko. 

Vždycky mě těší, když můžu své nabyté znalosti 

a zkušenosti předat dál.

Co Vás v současné době nejvíce těší, kde 
nejraději trávíte čas?

Nejraději odpočívám s  přáteli či rodinou 

u skleničky dobrého vína a nepohrdnu ani pivem. 

Na to si zajdu každý večer s kamarády do místní 

restaurace. Relaxem je pro mě také čas strávený 

v  mandloňových sadech, kdy si jen tak sednu na 

mez a dívám se do krajiny.

-hrad-
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Pár rychlých otázek 
a rychlých odpovědí:

Káva nebo čaj? Káva

Ranní ptáče nebo sova? Ranní ptáče

Oblíbená postava z dětství? Je to reálná 

osoba, pan Antonín Šmarda, který mě jako 

malého kluka přivedl ke hře na trombón. 

Co Vám v poslední době udělalo radost? 

Setkání s přáteli.

Ideální dovolená? V Hustopečích a okolí, 

s partou známých.

Rozečtená kniha? Dřív jsem hodně četl, 

nyní sleduji hlavně denní tisk.

Oblíbený citát, rčení, motto? Rád sbírám 

zkušenosti a znalosti od druhých lidí a jsem 

vděčný, když zase můžu někomu poradit či 

pomoct já, třeba z oborů sadařství a ovocnář-

ství, kterým jsem se dlouhá léta věnoval.
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Dvanáctý ročník masopustu podpořil Svaz tělesně postižených

Již tradičně zaplavily první únorovou sobo-

tu ulici Na Hradbách fašankové masky. Za 

nádherného, slunečného počasí se konal již 12. 

ročník akce Hustopečský masopust na Turh-

andlích. Okolo osmi set návštěvníků se přišly 

pobavit s lidovým vypravěčem Frantou Uhrem 

a poslechnout vystoupení kapel Noví Kaska-

déři a Pool Litters. „Díky štědrým sponzorům 

opět nechyběla bohatá tombola, ve které 

vyhráli návštěvníci přes stovku drobných cen 

a před obědem mohli ve slosování získat také 

některou z  těch hlavních,“ popisuje za organi-

zátory Pavel Řezáč ze společnosti M.S.QUAT-

RO. 

K  zakoupení byly nejen zabijačkové speci-

ality, které jako již tradičně připravil spoluo-

rganizátor akce Hotel Rustikal, ale také 

nejrůznější pochutiny jako trdelníky, sýry, 

uzeniny, frgály a mnoho dalšího. S  odbitím 

poledne otevřeli své sklepy vinaři z Turhandlí. 

Návštěvníci měli možnost ochutnat vína roční-

ku 2019, ale také ta starší. Novinkou letošního 

ročníku byla soutěž o kolekci vín, kterou vyhrál 

pan Tibor Valko. „Návštěvníci mohli ve skle-

pech sbírat razítka a z vyplněných soutěžních 

karet jsme poté losovali výherce,“ vysvětluje 

Řezáč. 

Další novinkou byla soutěž o nejlepší 

masku. Tu volili zakladatelé Hustopečského 

masopustu, pánové Martin Macho a Daniel 

Vodák ze společností M.S.QUATRO a Hotelu 

Rustikal ve spolupráci s návštěvníky. Nakonec 

se rozhodli ocenit dvě masky, a to pár kostliv-

ce a šaška. Jako každoročně byl výtěžek akce 

věnován na dobrou věc, tentokrát akce podpo-

řila Svaz tělesně postižených v Hustopečích. 

„Děkujeme za krásný dárek v podobě výtěžku 

z tomboly na masopustu. Rozhodli jsme se 

částku dát na cvičení jógy pro seniory,“ uvedla 

předsedkyně svazu Bohumila Defeldová. 

Děkujeme sponzorům a všem, kteří se 

podíleli na organizaci a chodu akce. Těšíme 

se na další ročník, který se uskuteční v sobotu 

6. 2. 2021.

Organizátoři akce M.S.QUATRO a Hotel 
Rustikal

Masopustní veselice byla plná zábavy, ….

…dobrot….

…a přátelských chvil.

Fo
to

: 3
x V

er
on

ik
a N

ov
ák

ov
á

Město Hustopeče se stalo partnerem diva-

delní přehlídky Mrštíkovo divadelní jaro, která 

se po několikaleté pauze vrátí zpět do rodných 

Boleradic. Přehlídka je vyhlašována Svazem 

českých divadelních ochotníků a záštitu nad ní 

převzal hejtman Jihomoravského kraje.

Tato celostátní soutěž probíhá formou 

postupových regionálních přehlídek a vrcholí 

národní přehlídkou venkovských divadel-

ních souborů Krakonošů divadelní podzim ve 

Vysokém nad Jizerou, Divadelní spolek bratří 

Mrštíků Boleradice bude vedle Třeště, Miletí-

na, Sadské, Brněnce, Trhových Svin, Štítiny, 

Němčic nad Hanou, Josefova Dolu a Žlutic 

– dalším pořadatelem regionální přehlídky. 

Prvotně je přehlídka určena pro vesnická diva-

delní soubory z  Jihomoravského kraje (sídla 

do 5  000 obyvatel), ovšem je otevřena všem 

souborům ČR.

Přehlídka se bude konat v  Divadle Bolera-
dice ve dvou víkendech: 27.–29. března a 3.–5. 
dubna 2020. Program zahrnuje šest soutěž-

ních představení, sedmé představení přiveze 

host přehlídky – divadelní soubor z  Krupky, 

který uvede u nás tolik oblíbenou hru Aloise 

a Viléma Mrštíkových – Maryšu. Na přehlídku 

Mrštíkovo divadelní jaro pořádanou Divadel-

ním souborem bratří Mrštíků toto drama zajis-

té patří. Přehlídkové tituly jsou žánrově pestré 

– uvidíme komedii, tragikomedii, pohádkový 

příběh, drama. 

Všechna soutěžní představení bude sledo-

vat a hodnotit lektorský sbor, který bude mít 

možnost nominovat nejlepší inscenaci na 

národní přehlídku. 

V  rámci soutěže bude jedno představení 

odehráno také v Hustopečích. Těšit se může-

te na inscenaci Vyšetřování ztráty třídní knihy, 
které uvede Divadelní soubor Cimrman Revival 
Sivice v  pátek 3. dubna od 19:30. Vstupenky je 

možné zakoupit v  předprodeji na webových 

stránkách kina a na TIC Hustopeče.

Iva Kahounová,
DS bratří Mrštíků

Hustopeče navštíví představení Mrštíkova divadelního jara

Hustopečští diváci se mohou těšit na inscenaci 
Vyšetřování ztráty třídní knih v pátek 3. dubna. 
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
březen 2020

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

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

3Bobule Šarlatán Afrikou

 na pionyru

Legenda

o Mulan

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 8. – 29. 3.  Výstava Flora & Littera – motiv květin v umění. 
Lenka Baroňová, Kristýna Petříčková a Yveta 
Petrásková. Vernisáž: 8. 3. v 16. hodin.

st 25.3.  Jakob Hutter a jeho následovníci - přednáška 
Mgr. Soni Nezhodové, Ph.D., přednáškový sál.

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

st 4. – 30.3.  Výstava prací žáků ZŠ Nádražní – vestibul 
knihovny.

čt 5. a 19.3.  Virtuální U3V semestr – Leonardo da Vinci: 
renesanční uomo universale.

čt 12.3. 17.00 Marie Terezie – přednáška Bc. Dany Šimkové, 
učebna knihovny.

st  18.3. 16.00 Hrátky s pamětí – akce k Národnímu týdnu 
trénování paměti. Je třeba se předem nahlásit, 
vstupné je zdarma.

út  24.3. 16.00 Literární kavárna – s Naďou Horákovou. 
Herna otevřena v době provozu knihovny.

čt  5.3. 10.00 Výtvarná výchova – když vykvétá jaro.
čt  12.3. 10.00 Tělesná výchova.
čt  19.3. 10.00 Výtvarná výchova – Zajíček Březňáček.
čt  26.3. 10.00 Tělesná výchova.

st 11.3. 19.30 Nerez & Lucia – koncert obnovené folkové 
legendy. Kinosál. Náhradní termín za 5.2., 
původní lístky jsou v platnosti.

so 14.3. 10.00 Zlatovláska - divadelní představení pro děti, 
kinosál. Vstupné 100 Kč.

út  17.3. 19.30 Zub za zub – divadelní představení, kinosál. 
Vstupné 450 Kč.

út 24.3. 15.00 Mediální obezřetnost aneb kritické myšlení 
pro seniory – přednáška. Kino, konferenční sál. 
15.00 pro seniory, 18.00 pro veřejnost. 

pá 27. – 29. 3.  Slavnosti mandloní a vína – Dukelské náměstí 
a mandloňové sady. Jarmark s programem, 
procházka do mandloňových sadů a ochutnávka 
celé řady mandlových specialit. Od pátku od 
18.00 otevřené sklepy místních vinařů. Více na 
www.slavnosti-mandloni.cz

Připravujeme:
so  4.4. 14.00 O Hustopečskou pečeť – soutěžní přehlídka vín, 

Hotel Amande. Vstupné 200 Kč.
po 6.4.  19.30 Laskonky – divadelní představení. Kinosál.

pá  6.3.  11.00 Vzpomínkový akt u příležitosti 170. výročí 
narození T. G. Masaryka - nám. T. G. Masaryka

so  14.3.  20.00 Rybářská zábava. Společenský dům.
 Pořádá Moravský rybářský svaz. 

27. 3.  19:30 Slavnostní zahájení přehlídky
 Divadelní soubor AMADIS Popůvky

 Marie Jones 

 Plný kapsy šutrů 

28. 3.  19:30 Divadelní uskupení OCHOTNICE Otnice

 Allan a Barbara Peasovi 

 Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

29. 3.  15:00  Divadelní spolek BLAŽENA  Blažovice

 Vladimír Procházka

 Veronika je drak 

3. 4.  19:30  Divadelní spolek Cimrman Revival Sivice

 Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak 

 Vyšetřování ztráty třídní knihy
 POZOR, představení se koná v Kino Hustopeče. 

3. 4.  19:30  Divadelní soubor Domu kultury Krupka – host přehlídky

 Alois a Vilém Mrštíkové 

 Maryša

4. 4.  10:00 

 Seminář Ochrana a rozvoj nemateriálního statku

4. 4.    15:00  Divadelní spolek Mutěnice

 Božena Němcová, Jiřina Rathouská

 Divá Bára

4. 4.    19:30 Loutkářský soubor Podivíni Podivín

 Tomáš Gála

 Prase

5. 4.    15:00  Slavnostní zakončení přehlídky
 Jarní koncert ZUŠ Klobouky

 Předání ocenění a vyhlášení výsledků

Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418
on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 
cena vstupenky: 80 Kč

  3.4.
kino  HUSTOPEČE

pátek
v 19.30 2

0
2

0

Představení v rámci regionální přehlídky venkovských

divadelních souborů MRŠTÍKOVO DIVADELNÍ JARO 2020

Divadelní spolek Cimrman revival Sivice

ztráty třídní knihy
Vyšetřování
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 9.3./23.3.

Papír, plast, nápojové kartony: 3.3.              Bioodpad: 16.3.

SBĚRNÝ DVŮR Areál Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37.

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

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

SPORT

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

nebo na telefonním čísle 702 204 660.

ZÁKLADNÍ UM LECKÁ ŠKOLA, Komenského 4, Hustope e

ne  22. 3. 16.00 Koncert rodin – evangelický kostel.

HÁZENÁ
ne  8.3. 9.30 Hustopeče – Centrum Haná – mladší dorostenci.
ne  8.3. 13.30 Hustopeče – Nové Bránice – starší žáci.
ne  8.3. 15.00 Hustopeče – Zlín – muži.
ne  22.3. 9.30 Hustopeče – V. Meziříčí – mladší dorostenci.
ne  22.3. 11.00 Hustopeče – Sokolnice – starší žáci.
ne  22.3. 12.30 Hustopeče – V. Bystřice – muži.
ne  22.3. 15.00 Hustopeče – Sokolnice – mladší žáci.
STOLNÍ TENIS
so  7.3. 15.00 Agrotec Hus. – US Steinerová Choceň – 1. liga.
ne  8.3. 10.00 Agrotec Hus. – Sokol Hradec Králové – 1. liga.
pá  20.3. 18.00 Agrotec Hus. B – Sokol Bučovice – krajská soutěž.
FOTBAL
ne 22.3. 12.45 Hustopeče - Tasovice - dorost.

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

pá  6.3. 7.15 Zájezd – na výstavu kamélií do zámku Rájec 
Jestřebí a zámek Boskovice. Odjezd od Kamenné 
krásy v 7.15 a 7.30 z autobusového nádraží.

pá  20.3. 14.00 Členská schůze – ve Společenském domě na 
Herbenově ulici.

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

čt  12.3. 18.00 Vinařský čtvrtek – Vinařství U Kapličky Zaječí, 
sklep ČZS v ulici Na Hradbách.

čt  26.3. 18.00 Vinařský čtvrtek – Vinařství Aurora Hustopeče, 
sklep ČZS v ulici Na Hradbách.

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ
www.zahradkarihustopece.webnode.cz

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

ne  1.3. 15.00 Dětský karneval – na téma Ze života hmyzu. 
Společenský dům, Herbenova ulice, vstupné 50 Kč.

pá  6.3. 19.00 Expediční kamera – celovečerní pásmo 
špičkových fi lmů o mimořádných lidských 
výkonech. M-Club, vstupné 50 Kč.

ne  15.3. 13.45 Bruslení – zájezd na zimní stadion do Břeclavi. 
Odjezd z autobusového nádraží. Ledová plocha 
vyhrazena 14.30 - 15.30 hodin. Příspěvek 50 Kč.

st  11.3. 15.00 Brněnské podzemí – přednáška Ing. Aleš 
Svobody. Přednáškový sál kina.

so  21.3. 8.00 Valtice s průvodcem – Zemědělské muzeum, 
Muzeum železné opony.

ne 29.3. – 3. 4.  Pobytový zájezd Pieniny – hotel Pieniny, dva 
výlety, Goralské posezení s muzikou.  

pondělky 16.30 Country tanečky – Sál společenského domu.
úterky  16.00 Pojď se s námi bavit, pojď si s námi hrát – herní 

aktivity. Penzion, ulice Žižkova.

st  11.3. 17.00 Teen Meeting – setkání pro mladých. 
Téma: Evangelium a kříž.

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

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

DO 28 500 K  + bonusy

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

PENNY penny.cz

Naše PENNY být i vaše PENNY!
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Jedno lednové dopoledne jsme si pozvali do 

zelené třídy pana Martínka z technické školky 

v Brně, aby si spolu s dětmi trochu „zavyráběl“. 

Úkolem dne bylo vyrobit lodičku – plachetni-

ci. Pan Martínek dětem vše názorně předvedl 

a ty se pustily do práce. Děti nejprve vystřihly 

šablonu, kterou překreslily na dřevo. Oprav-

dovou pilkou vyřezaly tvar, pilníkem a smirko-

vým papírem obrousily hrany. Pak už se děti 

pustily do vrtání a celou loďku zkompletovaly. 

Bylo neuvěřitelné, jak jim lodička vznikala pod 

rukama! Díky účasti v  tomto programu jsme 

jako bonus získali nové polytechnické nářadí 

do našich tříd. A kluci už mají spoustu plánů, 

co vyrobíme příště. 

J. Vykydalová,
MŠ Pastelka

V  únoru jsme se sice sněhu nedočkali, ale 

ve třídách se vesele bruslilo, lyžovalo a děti se 

dovídaly zajímavosti o všech zimních spor-

tech. Také jsme si povídali o zimních spáčích 

a chodili sypat zrníčka ptáčkům do krmítka. 

I když jsme si utužovali zdraví na vycházkách 

a cvičili při otevřeném okně, chřipka některé 

z nás stejně skolila. 

Ve třídě Kuřátek a Koťátek proběhla akce 

„Mámo, táto, pojď si hrát“. Do tříd si za dětmi 

došli užít legrace rodiče i jejich sourozenci. Po 

dva dny mohly děti ukázat rodičům svoje oblí-

bené hry a hračky, se kterými si mohli společ-

ně pohrát.  Tatínkové pomáhali se stavbami 

z Lega i s autodráhou a kolejemi. S maminka-

mi si děti u stolečku vyzkoušely různé stolní 

hry, skládaly puzzle a  mozaiky. Na památku si  

pak všichni společně vyrobili malou drobnost, 

kterou si odnesli domů. Podle usměvavých 

tváří při odchodu ze školky, se dá tato akce 

zhodnotit jako velmi povedená. 

Třídy Sluníček a Motýlků se poslední týden 

v  únoru vypravily do Vida Centra v  Brně, kde 

pro ně byl nachystán naučný program „Velry-

ba. Děti se zájmem sledovaly různé pokusy 

a dokonce si je mohly i samy vyzkoušet.

V naší školce probíhá již druhý ročník krea-

tivní soutěže „Jak trávíme dlouhé zimní večery“. 

Letos mohou děti s rodiči vyrábět své exponá-

ty na téma „recyklohraní“. Všichni doma mají 

možnost přemýšlet nad tím, co všechno vyha-

zujeme a co všechno by se např. z PET lahví, 

z kartonů a z textilu dalo nějakým způsobem 

znovu upotřebit. Exponáty se průběžně dopl-

ňují na výstavku v mateřské škole.

Sluníčko už se ukazuje častěji, na zahrád-

kách začínají kvést sněženky a my už netrpě-

livě vyhlížíme jaro. 
Gabriela Machačová, učitelka

V  lednu jsme zařadili do našich akcí také 

divadelní představení v  brněnském divadle 

Radost. Každoročně pro děti vybíráme některé 

z nových představení jejich repertoáru. Tento-

krát jsme zvolili sérii tří krátkých pohádek na 

Malé scéně divadla. Každá z  nich byla hrána 

jiným typem loutek. Děti tak poznaly loutky 

maňáskové, marionety (loutky na nitích) a tzv. 

manekýny. V  poslední pohádce děti dokonce 

musely hlemýždi Pepovi pomoci zachránit 

zvířátka před zlým vlkem. A povedlo se jim to! 

Děti o zážitcích z  divadla povídaly ještě něko-

lik dní, nakreslily spoustu obrázků s hlavními 

hrdiny. Na některých obrázcích se objevil také 

autobus… Věřte, nevěřte, ale cesta autobusem 

do divadla je velkou součástí dobrodružství 

s kamarády!

V. Střelcová, MŠ Pastelka

MŠ PASTELKA

MŠ U RYBIČEK
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Polytechnika v Pastelce

Ve školce si s námi mohou hrát i rodiče

Výlet do divadla Radost

Děti si za pomoci pana Martínka vyrobily 
vlastní plachetnice. �      
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Rodiče se alespoň na chvíli vrátili do dětských let.

Děti navštívily loutkové představení.
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Ve čtvrtek 23. 1. organizovala naše škola 

okresní turnaj ve vybíjené pro žáky speciálních 

škol. Akce proběhla ve Sportovní hale města 

Hustopeče. Při tradiční účasti škol z Mikulova, 

Břeclavi a Hustopečí jsme obsadili konečné 

3. místo. Naše smíšené družstvo bylo složeno 

z žáků 3.–9. ročníku. Břeclavské družstvo jsme 

sice porazili v napínavém souboji, se zástupci 

mikulovské školy jsme ale ve druhém utká-

ní jasně prohráli 2:0. Nutno podotknout, že 

zcela zaslouženě. A to také rozhodlo o našem 

konečném umístění. Vítězem se stala miku-

lovská škola, 2. místo brali břeclavští. Nevadí, 

lepší umístění nám uniklo jen těsně, ale o to 

víc budeme natěšeni do dalších vzájemných 

zápolení našich škol.

R. B.

Když se do školy vypraví odborník z jaké-

hokoliv odvětví, většinou z toho vzejde super 

spolupráce. Tentokrát jsme se ale těšili moc, 

protože jsme očekávali samotného mistra 

z oboru kuchař-cukrář pana Martina Berán-

ka. O tomto skvělém cukráři jsme toho hodně 

slyšeli od naší paní asistentky, která s Marti-

nem ve volných chvílích hraje ochotnické 

divadlo, ale také jsme zhlédli několik televiz-

ních pořadů, ve kterých pan cukrář vystupo-

val. Martin svou návštěvu u nás pojal opravdu 

profesionálně a nejenom, že nám předvedl své 

mistrovské umění, ale také si pro žáky připra-

vil kuchařskou soutěž, ve které skupinky žáků 

musely dle „šéfova“ zadání připravit chutné 

jídlo. A šlo opravdu o skvělou podívanou. Ital-

ské ravioli ricotta pomodoro a francouzský 

dezert tartelette crema di mirtili nás všechny 

nadchly již od pohledu. Žáci se však těchto 

krkolomných názvů nezalekli a s chutí se pusti-

li do příprav. S pomocí Martina se všem poda-

řilo vyrobit opravdu krásné italské těstoviny 

a nazdobit si svou tartaletku. A přišlo také na 

hodnocení pokrmů a vyhlášení vítězů. I když 

vítězové byli vlastně všichni, protože tak skvěle 

jsme se hodně dlouho nenajedli! Děkujeme za 

krásný kulinářský zážitek.                              

 Y. B. 

ZŠ KOMENSKÉHO

Vybíjená

Chutně a zdravě

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

... budou v únoru žáci naší školy jezdit do 

solné jeskyně v Kobylí. Paní Zdeňka Frýber-

tová, sponzor školy, vyveze postupně všechny 

třídy na malou „ochutnávku“ léčebné relaxace. 

Děti okouzlilo prostředí umělé jeskyně, světla 

s relaxační hudbou i audio pohádky. Děkuje-

me za příjemné zážitky!

H. P.

Proti chřipce ...
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Děti si vyzkoušely nové recepty.

Únor máme většinou spojený s  jarními 

prázdninami a zimní dovolenou. Po dlouhé 

době se ale na „lyže“ vydaly i děti z  prvního 

stupně. Zastupovali je žáci z třídy 2. C a 3. A. 

Vydali se na zimní školu v  přírodě do Hostýn-

ských vrchů. Nejdříve jim počasí moc nepřálo, 

ale zabavili se výšlapem na rozhlednu Maruš-

ku, příjemnou zimní procházkou, nakupová-

ním pohlednic a známek, psaním pohlednic 

a zážitkových deníků, zopakováním si bezpeč-

nostních pravidel na sjezdových tratích 

a hraním různých her. V půlce týdne nastal ten 

správný čas nazout lyžáky, nasadit lyže a vyra-

zit na svah. Ve čtvrtek dopoledne děti trénova-

ly na odpolední soutěž ve sjezdu slalomu na 

čas. Všichni to bez větších problémů zvládli. 

Po večeři se vyhlašovaly výsledky, rozdávaly 

odměny, diplomy a ocenění. Poté si malí lyžaři 

sbalili kufry. V pátek po snídani vyrazili zpět do 

Hustopečí plni dojmů, nezapomenutelných 

zážitků a krásných vzpomínek. Na Trojáku 

bylo skvěle, tak třeba příští rok…

Mezitím si ve škole třída 4. B připomně-

la kulaté výročí narození Barbory Novotné 

projektovým dnem. Že tuto paní neznáte? Ale 

ano, jedná se přeci o Boženu Němcovou. Po 

zhlédnutí videa o jejím nejznámějším díle 

Babiččce děti skládaly puzzle, řešily hádanky, 

křížovky a doplňovačky ze života a díla slavné 

spisovatelky. Poznat podle ukázky, o kterou 

pohádku se jedná, dalo nejednomu týmu 

zabrat. Ale podařilo se všem. Vydechnout si 

děti mohly ve výtvarné výchově nad kresbou 

Boženina portrétu. 

Zda by portrét zvládl namalovat i robot, 

nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. Ale jak 

s roboty pracují naši osmáci, to jste se mohli 

přesvědčit na vlastní oči během Robotiády ve 

Vida centru. Soutěžili v disciplínách „Dálkový 

medvěd“ a „Čára“.  

Další disciplínou, které se zúčastnili star-

ší žáci naší školy byl skok do výšky. V  okres-

ním přeboru jich bojovalo dokonce šestnáct. 

Přebornicí v  kategorii mladší žákyně se stala 

bravurní Nikola S. ze 7. A, starší žákyně skvěle 

reprezentovala Karin K. z 9. C a umístila se na 

druhém místě. Stejného umístění pak dosáhl 

i výborný Antonín K. z  8. A. Všem blahopřeje-

me. 

Potlesk si zaslouží i malí recitátoři. Nevy-

chrlit ze sebe naučený text dá jisto jistě velkou 

práci, což dokázali všichni účastníci recitační 

soutěže. S  výtečným přednesem budou naši 

školu reprezentovat v  okresním kole Mirosla-

va K., Kryštof K., Jakub S., Leontýna P., Stela O. 

a Emma F. 

S  básničkou, pohádkou či vyprávěním nás 

mnohdy uspává i babička a dědeček. Trávit 

s nimi chvíle času je prima. Na jedno únoro-

vé odpoledne jsme si je tedy pozvali do třídy. 

Během hrání piškvorek prarodiče zavzpomí-

nali na jejich oblíbené hry, společně s vnouča-

ty vytvořili zápich do květináče a zaseli jednu 

z  připravených bylinek. Z pohodlí domova 

pak mohou děti o bylinky pečovat a sledovat 

(třebas mezi hraním her s prarodiči), jak se 

rostlinkám daří. 

Druhý měsíc roku je spjat nejen s  prázd-

ninami, pobytem na horách, chatě, u babičky 

a dědy, ale i se svátkem svatého Valentýna. 

Říci někomu, že je náš kamarád, že ho máme 

rádi, že je nám s ním dobře, či se jen na někoho 

Únor bílý aneb čas jarních prázdnin

Děti se nakonec dočkaly i sněhu.
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

ZŠ NÁDRAŽNÍ

usmát, nemusíme jen v  tento den, ale „Valen-

týn“ k tomu přímo vyzývá. Děti ze školní druži-

ny pojaly valentýnská přání po svém a určitě 

potěšily své blízké. 

Před prázdninami ještě stihli žáci 6. tříd, 4. C

a 7. B zajít na divadelní představení Princez-

na z hustopečského mlejna. Pohádka sklidila 

zasloužené ovace a moc děkujeme studentům 

gymnázia, kteří ji připravili. 

Týdenní prázdniny si každý užil po svém. 

A doufáme, že si z  nich děti odnesly nezapo-

menutelné zážitky. Víte, nač dlouho nezapo-

menou žáci čtvrtých ročníků? Na mamuta. 

Hádáte správně, zajeli se na něj podívat do 

brněnského Pavilonu Anthropos. Tedy nejen 

na něj. Viděli trojrozměrnou rekonstruk-

ci člověka i jeho pravěkého obydlí, kostěné 

nástroje, šamanské atributy či kopie nástěn-

ných maleb. 

Pavla Sedlářová, 
učitelka

V pátek 14. února, poslední den před jarní-

mi prázdninami, uspořádal žákovský parla-

ment na naší škole teplákový den. S učiteli 

si žáci také dohodli, že kdo přijde v teplácích, 

nebude ten den zkoušen. 

V teplácích nakonec přišli téměř všich-

ni. A protože k teplákům patří buďto pohyb 

nebo pohodlí, nesl se v tomto duchu celý den. 

V některých hodinách žáci sledovali výuko-

vé fi lmy nebo si četli příběhy, které společně 

vytvořili, v jiných se naopak hýbali. A to ať už 

po stanovištích ve třídě nebo po celé škole 

během stopovacích her. Při těch si pomocí 

aplikace načítali po škole umístěné QR kódy, 

k jejichž objevení ovšem museli prokázat 

určité znalosti. Vrcholem pak byla delší velká 

přestávka, kterou jsme společně strávili na 

školním dvoře a při hudbě si zatančili nebo se 

proběhli. 

První velká akce žákovského parlamentu se 

tak vydařila na výbornou a už sbíráme nápady 

na uspořádání dalšího podobného podniku.

Kolektiv ZŠ Nádražní

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 proběhla na SOŠ a SOU 

Hustopeče beseda s  paní Erikou Bezdíčkovou. 

Paní Bezdíčková, přeživší holocaust, žákům 

popsala své trpké zkušenosti, které započaly 

v jejich 12 letech. Dětství, které do té doby bylo 

barevné, vystřídalo peklo v  koncentračním 

táboře Osvětim, kde přišla o své nejbližší. Na 

konci války se jí podařilo uprchnout z pochodu 

smrti a v úkrytu se dočkala osvobození. Nemě-

la se kam vrátit a potýkala se s dalšími útrapa-

mi, které jí život do cesty přichystal. 

Pamětnice studentům přiblížila dobu před 

2. světovou válkou a promítla dokument od 

Olgy Sommerové Neznámí hrdinové, který 

mapuje její život. Na to navázala diskuze, ve 

které se žáci dozvěděli vše, co je zajímá.

Po několika letech sepsala své životní 

zkušenosti a vydala knihu Moje dlouhé mlče-

ní, kterou si měli možnost posluchači na konci 

besedy zakoupit i s jejím podpisem. 

Celou akci provázel i štáb z  České televize, 

který vše natáčel. Televizní pořad 13. komnata 

bude možné zhlédnout 6. března 2020 na ČT1.

Kateřina Bališová, učitelka

Teplákový den aneb o velké přestávce v pohybu

Beseda s pamětnicí Erikou Bezdíčkovou
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Společně jsme si zatančili.

Studenti vyslechli příběh paní Eriky Bezdíčkové.Paní Bezdíčková popsala své trpké zkušenosti.

V  prosinci 2019 se studenti čtvrtého roční-

ku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili 

školního kola celorepublikové soutěže ve 

znalostech z  oblasti ekonomie. Soutěž vychá-

zí z rámcových vzdělávacích programů MŠMT 

a svým pojetím přispívá k  dalšímu rozvíjení 

klíčových dovedností a znalostí studentů. Na 

otázkách do soutěže a koncepci Ekonomické 

olympiády spolupracují ekonomové a odbor-

níci z  Institutu ekonomického vzdělávání 

(INEV) a České národní banky (ČNB). Olympi-

áda má tři úrovně – školní, krajské kolo a celo-

státní fi nále v Praze. Postup do krajského kola, 

které se konalo 3. února na Ekonomicko-správ-

ní fakultě Masarykovy univerzity, si vybojovala 

Nikola Vaňková. Nejednalo se zde jen o testo-

vání, pro studenty i pedagogy byly připraveny 

zajímavé přednášky, partneři soutěže připra-

vili pro účastníky drobné dárky a právě naše 

zástupkyně měla hned dvakrát štěstí v soutěži 

o věcné ceny. Nyní ještě držíme pěsti a netrpě-

livě očekáváme aktuální výsledky.

Stanislava Gergelová,
 učitelka

Ekonomická olympiáda

V dalším kole Ekonomické olympiády bude školu 

reprezentovat Nikola Vaňková.
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Jako každoročně proběhl na Gymnáziu 

T. G. Masaryka projekt EDISON, a to v týdnu od 

27. do 31. ledna. 

Stážisté z  různých zemí, tentokrát z  Ruska, 

Panamy, Mexika, Turecka, Kazachstánu 

a Arménie, prezentovali své země a komuniko-

vali se studenty o různých tématech v angličti-

ně a ruštině. 

Studenti a učitelé připravili i zajímavý 

mimoškolní program: společně si zahráli 

bowling, zavítali na ochutnávku místních 

specialit do  Mandlárny, navštívili vinný sklep, 

zúčastnili se folklórního odpoledne, lyžování 

v Němčičkách a výletu do Lednice a Mikulova. 

Zvláštní poděkování patří hostitelským 

rodinám, které se stážistů na týden ujaly 

a velmi obětavě se o ně staraly. 

Projekt se opět velmi vydařil a stážisté, 

studenti i učitelé ocenili možnost sdílet svoje 

zkušenosti a dozvědět se mnoho nových infor-

mací.

Simona Chrastilová, učitelka

Projekt EDISON opět na Gymnáziu v Hustopečích
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Stážisté se byli podívat i na lyžařském svahu 

v nedalekých Němčičkách.

Studenti zahájili ples předstančením.�      

Tradiční ples hustopečského Gymnázia T. 

G. Masaryka se konal v pátek 7. 2.   Akce probí-

hala ve společenském sále na Herbenově ulici 

a tématem letošního plesu byla Alenka v  říši 

divů. K  tanci a poslechu hrála skupina The 

Shots a k  dostání byly lístky do tomboly plné 

cen. 

Na přípravě této společenské události se 

podíleli zejména žáci septimy a 3. A, kteří zába-

vu zahájili předtančením. Akce byla zakonče-

na diskotékou. Ples proběhl spořádaně a bavili 

se jak studenti, tak i rodiče a  učitelé. 

Petr Krotký, 
student septimy

56. Reprezentační ples Gymnázia T. G. Masaryka

Divadelní představení Princezna z  husto-

pečského mlejna v  podání členů divadelního 

kroužku při Gymnáziu T. G. Masaryka Husto-

peče a Spolku dětí a mládeže Duhový svět měli 

možnost vidět žáci z  hustopečských základ-

ních škol, gymnázia i veřejnost.

Na základě udržitelnosti a šíření projektu 

Erasmus+ ztvárnili hustopečští mládežníci 

k  obrazu svému přepracovanou a upravenou 

pohádku na hustopečské prostředí. Součástí 

představení byly i tanečky nejmenších dětí 

z taneční skupiny Danceversity Hustopeče.

Divadlo obohatily hudební nahrávky 

a písničky Ondřeje Lista. Představení bylo 

výpravné nejen nádhernými kostýmy, ale 

i kulisami, které pro veřejné vystoupení navrh-

li, zpracovali a vyrobili manželé Fabiánkovi.

Hustopečská princezna ze mlejna měla 

12. a 13. února čtyři veřejná vystoupení a dle 

ohlasů veřejnosti by mohla být uvedena ještě 

mnohokrát alespoň pro děti z  okolních obcí. 

Jestli tomu tak bude, ukáže čas. Hlavními před-

staviteli byli totiž hlavně maturanti zdejšího 

gymnázia, které čekají v následujícím období 

nejen přijímací zkoušky na vysoké školy, ale 

hlavně maturita.

Takže nezbývá než doufat, že se s úžasným 

Jindřichem, hastrmanem, čertem, sluhou 

i knížepánem, pantátou i čarodějnicí, skrom-

nou Eliškou a mnoha dalšími pohádkovými 

postavičkami ještě brzy setkáme.

Věra Komoňová, učitelka

V Hustopečích ožily postavičky z pohádky
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Představení bylo výpravné nejen nádhernými kostýmy.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 34. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 21.01.2020 

Usnesení č. 2/34/20: RM schválila dohodu se 

SAPERO LIVING. s.r.o., Havlíčkova 613/32, 

693 01 Hustopeče, IČO: 04618807 o ukončení 

nájmu části pozemku p.š.24/1 o výměře 30 m2. 

Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 3/34/20: RM schválila krátkodobou 

nájemní smlouvu OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 

602 00 Brno, IČ: 46342796 na pronájem pozemku 

p.č. 2290/1 v k.ú. Šakvice na LV č. 11217 do 10. 3. 

2020 za cenu 1.644 Kč + DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu 

Usnesení č. 4/34/20: RM schválila Záměr pronájmu 

pozemku p.č. 2290/1 zapsaného jako trvalý travní 

porost na LV č.11217 v k.ú. Šakvice, vedeného 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče, za cenu 

2 Kč/m2 a měsíc, bez DPH. Text záměru je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 5/34/20: RM schvaluje zřízení dočasného 

přístupu ke stavbě na železniční dráze na pozemku 

p. č. 2843 k.ú. Strachotín. Město Hustopeče 

doporučuje pro daný účel položení betonových 

panelů na pískové lože. 

Usnesení č. 6/34/20: RM doporučuje ZM 

ke schválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemků parc.č. KN 1041/149 o výměře 

8.252 m2 a parc.č. KN 1041/150 o výměře 504 m2 na 

LV č. 1234 v katastrálním území Starovičky za cenu 

min. 30 Kč/m2 nebo dle znaleckého posudku. Vždy 

však za tu vyšší.

Usnesení (úkol) č. 7/34/20: RM ukládá prověřit 

vlastnictví pozemků obce Starovičky v  k. ú. 

Hustopeče. 

Usnesení č. 8/34/20: RM schválila záměr uzavření 

dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, 

konkrétně baru s uzamykatelným skladem, 

kuchyňkou, šatnou a samostatnou toaletou pro 

personál v budově č. p. 42 v k. ú. Hustopeče u Brna 

– víceúčelového multikulturního centra na adrese 

Dukelské nám 42/15, kterým se prodlužuje doba 

nájmu o jeden rok na dobu od 16.03.2020 do 

15.03.2021 s možností opce. Nájemce je oprávněn 

uplatnit opci na prodloužení doby trvání nájmu 

dle této smlouvy o 1 rok. Opce musí být uplatněna 

písemně tak, že nájemce doručí pronajímateli 

oznámení o uplatnění opce na prodloužení doby 

trvání nájmu dle této smlouvy, a to nejpozději 

do 31.01. roku, kdy nájem končí. Doručením 

písemného oznámení o uplatnění opce na 

prodloužení doby trvání nájmu dle této smlouvy 

ve stanovené době pronajímateli se doba trvání 

nájmu dle této smlouvy prodlužuje o rok. 

Usnesení č. 9/34/20: RM schválila smlouvu 

o dílo na projektovou dokumentaci na opravu 

oboustranného chodníku na ulici Družstevní s Jiřím 

Třináctým, Dis., Šilingrova 41, 6910 02 Břeclav, IČ: 

75705273 za částku 55.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 10/34/20: RM schválila smlouvu 

o dílo na projektovou dokumentaci na prodloužení 

bezbariérového chodníku ul. Bratislavská po vjezd 

do MOSS Logistics s Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 za částku 

103.850 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 11/34/20: RM schválila dodatek č. 

1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci – 

Hustopeče- ul. Bratislavská, chodníky s ViaDesigne 

s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 

27696880 s prodloužením termínu realizace díla 

do 31.10.2020. 

Usnesení č. 12/34/20: RM schválila uzavření Smlouvy č. 

09101861 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR, IČ 0020729, se sídlem 

Olbrachtova2006/9, 140 00 Praha 14, za účelem 

spolufi nancování akce "Úprava venkovního areálu 

při CVČ Pavučina, Hustopeče." Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 13/34/20: RM schválila uzavření 

příkazní smlouvy s RENVODIN – ŠAFAŘÍK 

spol. s r.o., IČ 26896982, se sídlem U Vodojemu 

1275/34, 693 01 Hustopeče, za účelem zpracování 

Dokumentace stávajícího stavu řešení 

energetického managementu ve vztahu k ZVA 

a řešení energetického managementu po dobu 

udržitelnosti projektu na zateplení polikliniky 

v Hustopečích, na ulici Hybešova 5. Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 14/34/20: RM pověřuje vedení města a MPO 

jednáním ve věci možného výkupu části pozemku 

p.č. 2439/1 o výměře cca 70 m2, kde se nachází 

veřejná zeleň. 

Usnesení č. 15/34/20: RM schválila zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce „Kabelizace 

veřejného osvětlení Hustopeče, ul. Brněnská“. Text 

zadávací dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/34/20: RM schválila seznam oslovených 

uchazečů k veřejné zakázce „Kabelizace veřejného 

osvětlení Hustopeče, ul. Brněnská“: 

1) ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 

Vítkovice, 703 00 Ostrava, 27804721; 

2) RGV a.s., Břeclav, J. Opletala 2403, PSČ 69000, IČ: 

25915827; 

3) FIA – elektroslužby s.r.o., Šafaříkova 1286/23, 

693 01 Hustopeče, IČ: 27739651; 

4) REPREL s.r.o., Hodonín, Brněnská 3975, PSČ 69501, 

IČ: 28317505; 

5) Zdeněk Rybář, 693 01 Hustopeče, Nerudova 303/34, 

IČ: 65367774; 

Usnesení č. 17/34/20: RM schválila komisi pro otevírání 

obálek, pro posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku „Kabelizace veřejného osvětlení 

Hustopeče, ul. Brněnská" ve složení: …, …, …, 

náhradníci: …, …, …

Usnesení č. 18/34/20: RM schvaluje úpravu návrhu 

darovací smlouvy s TJ Agrotec Hustopeče 

z.s. Šafaříkova 1016/22, Hustopeče, IČO: 

13690655 na sportovní povrch sportovní haly 

Šafaříkova 1016/22, Hustopeče. 

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

o pronájmu nebytových prostor ve Společenském 

domě v Hustopečích Základní škole Hustopeče, 

Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvkové 

organizaci se sídlem Komenského 163/2, 

693 01 Hustopeče, IČ 49137077 pro účely zkoušek 

divadelního souboru Šikulky a divadelního 

představení pro MŠ, ZŠ a veřejnost se sazbou 

nájemného za každou započatou hodinu 90 Kč vč. 

DPH. 

Usnesení č. 20/34/20: RM bere na vědomí přípravu 

sjednocení oprávnění pronajímat nemovité 

věci, které jim byly svěřeny k hospodaření, 

příspěvkovými organizacemi města. 

Usnesení č. 21/34/20: RM schválila smlouvu o pronájmu 

nebytových prostor ve Společenském domě 

v Hustopečích Svazu tělesně postižených v ČR z.s., 

místní organizace Hustopeče se sídlem Dukelské 

nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ 75101211pro 

účely konání dvou členských schůzí v roce 2020 se 

sazbou nájemného za každou započatou hodinu 

90 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 22/34/20: RM schválila 

smlouvu s Hustopečským vinařským 

bratrstvem, z.s., Údolní 1079/11, 

602 00 Brno, IČO:22870679 o krátkodobém 

pronájmu restaurace Herbenova 423/4, Hustopeče 

u Společenského domu v době 24. a 25.1.2020 za 

cenu 3.500 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/34/20: RM schválila Dohodu o propagaci 

a reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 

Agrotec 2020 se: 

ZEMOS a.s. se sídlem Jízdárenská 493, 691 63 Velké 

Němčice, IČ 63470381  

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

693 01 Hustopeče, IČ 27739651 

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

693 01 Hustopeče, IČ 25537814 

Občanům s.r.o., Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, IČ 

06380964.

Usnesení č. 24/34/20: RM schválila Smlouvu 

o poskytnutí vzájemného plnění na Hustopečské 

skákání Agrotec 2020 s Hustopečskou 

mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova 299/24, 

693 01 Hustopeče, IČ 29372143 

Usnesení č. 25/34/20: RM schválila dohodu se spol. 

DELIKOMAT s.r.o., U Vlečky 843, 664 42 Modřice, 

IČ: 63475260 o ukončení nájmu nebytových 

prostor městského úřadu Dukelské nám. 77/22, 

693 01 Hustopeče za účelem umístění nápojového 

automatu. Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/34/20: RM schválila smlouvu se spol. 

OLMIKA s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, 

IČ: 04579968 o nájmu části nebytových prostor 

v přízemí městského úřadu Dukelské nám. 77/22, 

693 01 Hustopeče za účelem umístění nápojového 

automatu za roční nájemné 10.800 Kč + DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 27/34/20: RM schválila Směrnici na řízení 

vnitřních předpisů města Hustopeče s účinností od 

15.02.2020. Směrnice je přílohou

Usnesení č. 28/34/20: RM schválila změnu organizační 

struktury Městského úřadu Hustopeče spočívající 

ve změně platového zařazení pracovníků 

vykonávající agendu Sociálně právní ochrany dětí 

z 10. platové třídy do 11. platové třídy. 

Usnesení č. 29/34/20: RM schválila marketingovou 

podporu akce „Hustopečské jógobraní 2020“, 

včetně zapůjčení ozvučení od Marketingu 

a kultury města Hustopeče, do výše celkových 



HUSTOPEČSKÉ LISTY    3 | 20STR 24

nákladů 5.000 Kč.

Usnesení č. 30/34/20: RM bere na vědomí zápis z Komise 

cestovního ruchu a městského marketingu ze dne 

16. 12. 2019. 

Usnesení č. 31/34/20: RM schválila revokaci Usnesení 

č. 64/20/19, kterým: RM schválila revokaci 

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

RM schválila zřízení Komise cestovního ruchu 

a městského marketingu. Současně schvaluje 

i seznam členů: předsedkyně …, tajemnice – …, 

členové – …, …, …., …., ….

Usnesení č. 32/34/20: RM schválila zřízení Komise 

cestovního ruchu a městského marketingu.

Usnesení č. 33/34/20: RM schválila seznam 

členů Komise cestovního ruchu a městského 

marketingu.: předsedkyně …, tajemnice – …, 

členové – …, …, …, …, … 

Usnesení č. 34/34/20: RM schválila zapojení města 

Hustopeče do systému monitorování obsazenosti 

parkovišť JMK. 

Usnesení č. 35/34/20: RM schválila dodatek č. 

1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 14, na adrese Svat. 

Čecha 174/1, Hustopeče, uzavřený mezi městem 

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

kterým se současné nájemnici prodlužuje nájem do 

31. 12. 2020. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 36/34/20: RM schválila statut vinařské akce 

O Hustopečskou Pečeť 2020. 

Usnesení č. 37/34/20: RM schválila realizaci 

administrace programu Podpora obnovy 

kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností v roce 2020 a ukládá 

Odboru územního plánování MěÚ Hustopeče 

zajištění potřebné součinnosti s Ministerstvem 

kultury ČR. 

Usnesení č. 38/34/20: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 39/34/20: RM ukládá zaslat 

společnosti Farming s.r.o. Rybná 716/24, 

110  00 Praha evidovaných na LV č. 786 v k.ú. 

Hustopeče u Brna nabídku města za jimi nabízené 

pozemky. 

Usnesení č. 40/34/20: RM bere na vědomí informaci 

o projednání návrhu změny využití pozemků p. č. 

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

záměr ČERPACÍ STANICE PRO LNG, společnosti 

AGROTEC a.s., se sídlem v Hustopečích, Brněnská 

74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957, v rámci 

Změny č. 3 Územního plánu Hustopeče. 

Usnesení č. 41/34/20: RM bere na vědomí 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. 

Usnesení č. 42/34/20: RM schválila podání žádosti 

o dotaci z  národního programu Životní prostředí, 

výzva č. 7/2019, na rozvoj venkovního zázemí 

za účelem mimoškolního vzdělávání při CVČ 

Pavučina, v rozsahu dle předloženého projektového 

záměru. 

Usnesení z 35. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 04.02.2020 

Usnesení č. 2/35/20: RM schválila zájem města využívat 

a provozovat veřejné prostory v  nádražní budově 

v  Hustopečích č.p.569, která je součástí pozemku 

p.č.1244 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 3/35/20: RM schválila smlouvu o dílo na 

dodávku a montáž klimatizační jednotky v objektu 

kina s fi rmou Klimabott s.r.o se sídlem Masarykovo 

nám. 393/8, 695 01 Hodonín, IČ28347889 za 

částku 39 797 Kč bez DPH

Usnesení č. 4/35/20: RM schválila servisní smlouvu 

se společností Klimabott s.r.o., Masarykovo nám. 

393/8, 695 01 Hodonín, IČ: 28347889 na provádění 

pravidelné údržby vzduchotechniky v objektu 

Multifunkčního kulturního centra v Hustopečích 

za 26  300 Kč ročně bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 5/35/20: RM schválila servisní smlouvu 

na požární uzávěr v Multifunkčním kulturním 

centru Hustopeče s fi rmou Stöbich Brandschutz 

s.r.o. se sídlem Zvonařka 137/14, 617 00 Brno, IČ 

262 99 356 za částku 5 560,- Kč bez DPH ročně. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 6/35/20: RM schválila uzavření rámcové 

smlouvy o zprostředkování benefi tů pro 

zaměstnance města Hustopeče se Sodexo Pass 

Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, 

Radlická 2, PSČ 150 00, IČ: 61860476 na dobu 

neurčitou.

Usnesení č. 7/35/20: RM schválila uzavření 

individuálního ceníku se Sodexo Pass Česká 

republika a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSČ 

150 00, IČ: 61860476.

Usnesení č. 8/35/20: RM schválila smlouvu 

o dílo na projektovou dokumentaci na komunikaci, 

parkovací místa a chodník na ulici Na Sídlišti s Jiřím 

Třináctým, DiS., Šilingrova 41, 690 02 Břeclav, IČ: 

75705273 za částku 195.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 9/35/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 

1250/4, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný 

pozemek geometrickým plánem číslo 3869-

408/2016 par. č. 1250/14 o orientační výměře cca 

21 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna

Usnesení č. 10/35/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

vyhlášení záměru darování spolu s  uzavřením 

smlouvy budoucí darovací na část pozemku parc. 

č. 1074/1, v  k. ú. Hustopeče u Brna u výměře cca 

204 m2. S podmínkou, že smlouva darovací bude 

uzavřena teprve po vybudování nového parkování 

v areálu Nemocnice Hustopeče v rozsahu alespoň 

57 míst.

Usnesení č. 11/35/20: RM doporučuje ZM neschválení 

záměru prodeje části pozemku p.č. 1833/2 o výměře 

2x10 m vedeného jako ostatní plocha, zapsaného 

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

Usnesení č. 12/35/20: RM schvaluje darovací smlouvu 

s …, nar. … …, 693 01 Hustopeče na 5 parkovacích 

míst na pozemku p.č. 1348/1 na ul. Kpt. Jaroše 

v  Hustopečích, kterou daruje … městu Hustopeče 

5 nově vybudovaných parkovacích míst. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 13/35/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

kupní smlouvu s … nar. … a … nar. …, oba bytem …, 

693 01 Hustopeče na prodej městského pozemku 

p.č. 283/4 zapsaného jako zastavěná plocha 

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

za cenu 3.600 Kč a náklady spojené s převodem 

nemovité věci.

Usnesení č. 14/35/20: RM doporučuje ZM ke 

schválení kupní smlouvu s …, a …, obě bytem …, 

693 01 Hustopeče na prodej městského pozemku 

p.č. 256/2 zapsaného jako zastavěná plocha 

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

za cenu 3.900 Kč a náklady spojené s převodem 

nemovité věci.

Usnesení č. 15/35/20: RM schválila pachtovní smlouvu 

s …, nar. …, …, 693 01 Hustopeče na užívání 

pozemku p.č.3098, zapsaného na LV č. 10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za pachtovné 1.493 Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 16/35/20: RM schválila pachtovní smlouvu s 

…, nar. …, …, 693 01 Hustopeče na užívání pozemků 

p.č. 5758/1, p.č.5778/1 a 5778/2 vedených na LV 

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

1.700 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 17/35/20: RM schvaluje vyhlášení 

záměru pachtu částí pozemků p.č. 3100/1, 

2600/16 a 2930/5 o souhrnné výměře 111 m2, 

části pozemku p.č.3100/1 o výměře 64 m2, části 

pozemku p.č.3100/1 o výměře 50 m2 a části 

pozemku p.č.30 m2, pozemky se nachází v k.ú. 

Hustopeče u Brna na LV č. 10001. Text záměru je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 18/35/20: RM doporučuje ZM ke 

schválení vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 

2600/8 zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za cenu dokupu a náklady spojené 

s převodem nemovité věci.

Usnesení č. 19/35/20: RM schválila Nájemní smlouvu 

s …, nar…., …, 693 01 Hustopeče na část pozemku 

p.č. 656/2 o výměře 53 m2 za účelem užívání plochy 

k parkování vozidel za roční nájemné 1.590 Kč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 20/35/20: RM schválila Nájemní smlouvu 

s Vinařstvím Václav s.r.o., Na Hradbách č. ev. 78, 

693 01 Hustopeče, IČ: 04466845 na pozemek p.č. 

444/2, jehož součástí je garáž na ul. Na Hradbách, 

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

roční nájemné 15.600 Kč + DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 21/35/20: RM schválila smlouvu 

o nájmu části objektu Turistické ubytovny Celné 

99 v Těchoníně s pobočným spolkem Duha 

Klub Dlažka, Palackého 77/1, 750 02 Přerov, IČ: 

67338810 na období 18. 7. - 1. 8. 2020 za nájemné 

50.400 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 22/35/20: RM schválila přenesení působnosti 

rady města při rozhodování o uzavírání smluv 

o nájmu prostory objektu Turistické ubytovny Celné 

99 v Těchoníně na majetkoprávní odbor Městského 

úřadu Hustopeče. RM pověřuje podpisem těchto 

smluv vedoucího majetkoprávního odboru

Usnesení č. 23/35/20: RM schválila vzorovou smlouvu 

o nájmu části objektu Turistické ubytovny Celné 

99 v Těchoníně. Text vzorové smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 24/35/20: RM schválila Dodatek k nájemní 

smlouvě s Junákem – český skaut, středisko 

Vranovice, z.s., U Koupaliště 113, 691 25 Vranovice, 

IČ: 71196293 na pronájem prostor objektu 

Nádražní 20a Hustopeče, kterým se zavádí 

úhrada spotřebovaných energií v objektu. Text 

dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 25/35/20: RM schválila odvolání souhlasu 
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s umístěním sídla společnosti KULT apartmán, s.r.o. 

IČ 29388848, Dobrovského 61/2, 693 01 Hustopeče 

na této adrese a ukládá majetkoprávní odboru 

Městského úřadu Hustopeče zajistit příslušné 

zápisy výmazu adresy sídla do obchodního 

rejstříku.

Usnesení č. 26/35/20: RM schválila dohody o propagaci 

a reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 

Agrotec 2020 s:

1) ELMAT sdružení podnikatelů Milan Ledvina, 

IČ 44172150, 693 01 Hustopeče, Palackého 

404/24fyzická osoba podnikající podle 

živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním 

rejstříku a Zdeněk Rybář, IČ 65367774, 

693 01 Hustopeče, Nerudova 303/34, fyzická 

osoba podnikající podle živnostenského zákona, 

nezapsaná v obchodním rejstříku

2) IVK spol. s r.o. se sídlem Mrštíkova 2, 693 01 Hustopeče, 

IČ 46903950

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

PSČ 690 64, IČ 42324149

4) AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, Hustopeče 

693 01, IČ 00544957

5) SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod 

Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 

620 Brno, IČ 48035599

Usnesení č. 27/35/20: RM schválila smlouvu o souhlasu 

se zvláštním užíváním komunikace s BUILDSTEEL 

s.r.o., Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, IČ: 

27694321, pro přejezd chodníku na ulici Brněnská 

technikou z důvodu demolice části objektu na 

pozemku parc. č. 1164/1 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 28/35/20: RM schválila souhlas s uzavřením 

darovací smlouvy mezi Základní školou 

Hustopeče, Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 49137077 a WOMEN FOR WOMEN, 

o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 

24231509 ve výši 2.660 Kč k úhradě stravného pro 

jednoho žáka školy ve školním roce 2019/2020, 

a to v období od 15. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

Usnesení č. 29/35/20: RM odkládá schválení podání 

žádosti na OŽP na pokácení stromu u bytového 

domu Sv. Čecha z důvodu výstavby lodžií. RM 

postupuje žádost do Komise životního prostředí.

Usnesení č. 30/35/20: RM odkládá schválení podání 

žádosti na OŽP na pokácení stromu u bytového 

domu U Větrolamu 32 z důvodu výstavby lodžií. 

RM postupuje žádost do Komise životního 

prostředí.

Usnesení č. 31/35/20: RM odkládá schválení kácení dvou 

stromů u bytových domů Na Sídlišti 1 a 4 z důvodu 

výstavby lodžií. RM postupuje žádost do Komise 

životního prostředí.

Usnesení č. 32/35/20: RM odkládá schválení pokácení 

břízy a keřů na pozemku p.č. 4542/2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, před bytovým domem 1 a 2 na 

ul. Větrná v Hustopečích. RM postupuje žádost do 

Komise životního prostředí.

Usnesení č. 33/35/20: RM neschvaluje povolení 

vyhrazeného parkování ZTP před bytovým domem 

…, žadateli …, …, Hustopeče.

Usnesení č. 34/35/20: RM schválila povolení úplné 

uzavírky místní účelové komunikace kolem 

Křížového kopce žadateli VHS Břeclav s.r.o. 

v termínu 01.03.2020 - 31.05.2020 z důvodu 

výstavby nové komunikace pro lokalitu S2. Rozsah 

uzávěry je přílohou zápisu.

Usnesení č. 35/35/20: RM schválila souhlas se stavbou 

objektu "Lisovna s pobytovými místnostmi na parc. 

č. 387/9, Hustopeče" investora …, …, Hustopeče 

a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.

Usnesení č. 36/35/20: RM odkládá souhlas s projektovou 

dokumentací na trasování kabelu VN stavby 

"Hustopeče, VN 388, o. Pekárna, kabelizace" 

investora E.ON distribuce a.s., České Budějovice. 

Odložení souhlasu je do doby převodu některých 

trasou dotčených pozemků ze státu na město 

Hustopeče. 

Usnesení č. 37/35/20: RM schválila žádost investora 

… a … a …, …, Hustopeče o souhlas se stavbou 

"Vodovodní přípojka - napojení garáží na ulici L. 

Svobody" a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu.

Usnesení č. 38/35/20: RM schválila souhlas s projektovou 

dokumentací a stavbou "1040016008 - Hustopeče, 

Nádražní – ZD, obnova NN, Hanák" investora 

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu.

Usnesení č. 39/35/20: RM schválila žádost o souhlas se 

stavebními úpravami – …, …, Hustopeče a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu.

Usnesení č. 40/35/20: RM schválila výzvu k podání 

nabídky na veřejnou zakázku „MŠ Na Sídlišti – I. 

etapa, nástavba: přístavba schodišť a nástavba 

dvou tříd na stávajícím objektu MŠ na p. č. 1673/1, 

1669 v k. ú. Hustopeče“. Text výzvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 41/35/20: RM schválila seznam oslovených 

uchazečů na veřejnou zakázku„MŠ Na Sídlišti – I. 

etapa, nástavba: přístavba schodišť a nástavba 

dvou tříd na stávajícím objektu MŠ na p. č. 1673/1, 

1669 v k. ú. Hustopeče“: 

1) Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 

691 56 Hrušky, IČ: 25585142, 

2) STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 

695 01 Hodonín, IČ:26285363, 

3) JS - abacus s.r.o., Hustopeče, Havlíčkova 613/32, PSČ 

69317, 26288591, 

4) ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 

623 00 Brno, IČ:00558010, 

5) DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 

642 00 Brno, IČ: 26255618, 

6) STAVIMAL s.r.o., Pražákova 510/51, Horní Heršpice, 

619 00 Brno, IČ: 26921677

Usnesení č. 42/35/20: RM schválila složení komise 

pro posouzení kvalifi kace a hodnocení nabídek 

na veřejnou zakázku „MŠ Na Sídlišti – I. etapa, 

nástavba: přístavba schodišť a nástavba dvou tříd 

na stávajícím objektu MŠ na p. č. 1673/1, 1669 v k. 

ú. Hustopeče“: …, …, …, náhradníci: …, …, …

Usnesení č. 43/35/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o souhlasu se stavbou na pozemku města s manžely 

… na stavbu přípojek a sjezdu k novostavbě RD.

Usnesení č. 44/35/20: RM ukládá vedení města 

a majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustopeče jednat 

ve věci možného majetkoprávního vypořádání 

chodníku k Penny Market nacházejícího se na 

pozemku p.č. 953/30 a 979/6 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 45/35/20: RM schválila smlouvu s ing. 

Liborem Schwarzem, Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 10563229 na zhotovení dokumentace pro 

ohlášení udržovacích prací a realizaci opravy 

hřbitovní kaple za cenu 33.000,-Kč + DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 46/35/20: RM bere na vědomí Zápis z komise 

obřadů a slavností ze dne 8.1.2020.

Usnesení č. 47/35/20: RM bere na vědomí zápis ze 

Školské a kulturní komise ze dne 22.1.2020.

Usnesení č. 48/35/20: RM ukládá Školské a kulturní 

komisi předložit rozklad rozpočtu na jednotlivé 

akce plánované v roce 2020, včetně návrhu obsahu 

a programu jednotlivých akcí.

Usnesení č. 49/35/20: RM schválila objednávku nového 

docházkového a stravovacího systému Tegga-M od 

fi rmy Radek Mahovský, Uherčice 298, za cenu do 

220.000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 50/35/20: RM schválila Smlouvu 

o poskytnutí fi nanční podpory na poskytování 

sociálních služeb č. JMK063108/20/OSV mezi 

Městem Hustopeče a Jihomoravským krajem. Text 

smlouvy je přílohou.

Usnesení č. 51/35/20: RM bere na vědomí zápis 

z Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ze dne 

29.01.2020.

Usnesení č. 52/35/20: RM bere na vědomí zápis ze 

Sociální komise ze dne 29.1.2020

Usnesení č. 53/35/20: RM schválila přidělení bytové 

jednotky č. 117 v ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 

1001/1, Hustopeče, …, nar. …, trvale bytem …, ….

Usnesení č. 54/35/20: RM schválila smlouvu o nájmu 

bytu č. 117 v ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, 

Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem 

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

s platností a účinností od 01. 2. 2020.

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 55/35/20: RM schválila Zásady pro 

přidělování nájemních bytů v Domě-Penzionu pro 

důchodce, Žižkova 960/1, Hustopeče. Text zásad je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 56/35/20: RM schválila přijetí paní …, 

nar. …, …, Hustopeče, do Domu – Penzionu pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 106, k datu 

02.03.2020.

Usnesení č. 57/35/20: RM schválila Darovací smlouvu 

ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi Městem 

Hustopeče jako obdarovaným a paní …, nar. …, 

…, Hustopeče jako dárcem. Smlouva se uzavírá 

s účinností od 02.03.2020. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 58/35/20: RM schválila Smlouvu 

o nájmu bytu – byt č. 106, Dům – Penzion pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou 

mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem 

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

nájemníkem. Smlouva se uzavírá s účinností od 

02.03.2020 do 31. 12. 2020 s možností opce. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 59/35/20: RM projednala předložený návrh 

Komise pro dopravu města Hustopeče na řešení 

dopravního režimu v ulici Dobrovského Hustopeče

Usnesení č. 60/35/20: RM schválila zachování zákazu 

zastavení v obou směrech ulice Dobrovského mimo 

úseku parkovacího zálivu. Zákaz zastavení bude 

v úseku od křižovatky Dobrovského – Dukelské 

náměstí při pravé krajnici od křižovatky po vjezd 

do dvorního traktu kina posílen vodorovným 
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dopravním značením V12c – zákaz zastavení. 

V tomto úseku bude odstraněna dodatková 

tabulka umožňující zastavení na 15 minut 

vozidlům zásobující tuto oblast. Dále budou 

v parkovacím zálivu před prodejnou autodílů 

vyčleněna dopravním značením v době od pondělí 

do pátku od 08.00 hodin do 17:00 hodin dvě 

parkovací místa pro krátkodobé parkování 

maximálně 15 minut jak pro zásobování, tak 

pro zákazníky provozoven v ulici Dobrovského. 

Ve večerní a noční době včetně víkendů budou 

parkovací místa sloužit pro obyvatele přilehlé 

nemovitosti či ostatním účastníkům silničního 

provozu.

Usnesení č. 61/35/20: RM ukládá Majetkoprávnímu 

odboru MěÚ podat žádost na příslušný silniční 

správní úřad o stanovení v předchozím usnesení 

uvedeného dopravního značení.

Usnesení č. 62/35/20: RM schválila předloženou 

inventarizační zprávu o provedené inventarizaci 

majetku města Hustopeče ze rok 2019. Rozdíly 

v evidenci a fyzickém stavu nebyly zjištěny.

Usnesení č. 63/35/20: RM doporučuje ZM ke schválení 1. 

rozpočtové opatření města Hustopeče, na základě, 

kterého jsou

příjmy ve výši 214 266 tis. Kč,

výdaje 278 019 tis. Kč,

fi nancování 63 753 tis. Kč.

Usnesení č. 64/35/20: RM schválila vyvěšení Tibetské 

vlajky v rámci kampaně "Vlajka pro Tibet" dne 

10.03.2020 na budovu Radnice.

Usnesení č. 65/35/20: RM pověřuje starostku podpisem 

objednávky předplatného zpravodaje "Kroniky 

a kronikáři" na 3 roky.

Usnesení č. 66/35/20: RM schvaluje, že správa 

administrátorského přístupu zpravodaje "Kroniky 

a kronikáři" bude vedena na Městském muzeu 

a galerii. 

Usnesení č. 67/35/20: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu.

Usnesení č. 68/35/20: RM schvaluje udělení darů pro 

oceněné sportovce a osobnosti z města Hustopeče 

v  anketě Sportovec roku 2019 okresu Břeclav. 

Seznam darů a oceněných je přílohou zápisu.

Usnesení č. 69/35/20: RM schvaluje instalaci lokálního 

veřejného osvětlení pro parkoviště v  dvorním 

traktu Sv. Čecha 1-3.

Usnesení č. 70/35/20: RM ukládá zadat Komisi 

územního rozvoje přípravu zpracování žádosti 

o dotaci na zpracování studie budoucího využití 

Dukelského náměstí.

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Hustopečskému kinu se dostalo velké výsa-

dy, když v pátek 14. února hostilo galavečer 

s vyhlašováním výsledků ankety Sportovec roku 

2019 okresu Břeclav. Role moderátora se ujal 

ostřílený Miroslav Strouhal se svými hosteska-

mi a hlediště se zaplnilo sportovci i významný-

mi osobnostmi z řad představitelů zapojených 

měst. Hustopeče měly několik desítek nomi-

nací a odnáší si dvě zlata a několik dalších 

hodnotných ocenění. 

Sportovec roku

Nejvíce potěšil sportovní střelec  Radek 

Kozák, který v anketě získal první místo a stal 

se tak Sportovcem roku 2019 okresu Břec-

lav. Kozák je ve světovém žebříčku aktuálně na 

30. místě z  1 325 střelců a v loňském roce bral 

např. bronz na Mistrovství Evropy v týmové 

soutěži.

V první desítce hlavní kategorie se kromě 

Kozáka umístil i  Marek Svoboda,  který v roce 

Hustopečští sportovci bodovali i na okrese
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Hustopečské kino hostilo Sportovce okresu.

�       Pronajmu pole a vinohrad v Hustopečích,

více informací na čísle 608 870 679.

�       Pronajmu garáž za ulicí Okružní. 

Tel.: 728 881 931.

�       Hledam garáž/sklad k pronajmu/prodeji 

Tel.: 775 097 540.

�       Prodej pracích prášků z Rakouska, ověřeno 

celní správou. Hustopeče, Hybešova 1 

(u polikliniky). 

�       Nabízím šroťák a lupák na kukuřičný 

a obilný šrot starší a spolehlivý, s motorem 

s měnitelnými otáčkami. Pro menší chovatele 

hospodářských zvířat. Levně. Tel.: 776 429 098.

 

�       V sobotu 28. 3. 2020  v čase 9–17 hod. se 

bude konat den otevřených dveří na adrese 

Kurdějovská 777/10 v Hustopečích.

Z důvodu stěhování vyklízíme rodinný dům. 

Přijďte se podívat a třeba si za symbolickou 

částku něco odnesete.

�       Prodám skútr Yamaha N-Max 125, r. v. 

2018 , koupený v Yamaha Hustopeče a tam 

i pravidelně servisovaný. Doplňky: vyšší 

přední štít, zásuvka na 12 voltů,  najeto 

13 000 km čerstvě po servisu,  garážovaný  

jako nový, stále v záruce. Důvod prodeje: 

přechod na silnější motor. Cena 55 000 Kč. 

Tel.: 604 737 113.

INZERCE
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Město Hustopeče se může pyšnit množ-

stvím sportovních oddílů i jednotlivců, kteří 

sbírají úspěchy v širokém okolí a celém světě. 

Sportovní komise ty nejlepší z nich každoročně 

oceňuje v rámci ankety Sportovec roku města 

Hustopeče. Letošní vyhlašování výsledků se 

konalo v úterý 28. ledna netradičně v sále kina.

Moderátor večera Miroslav Strouhal si na 

pódium postupně zval vítěze v osmi katego-

riích, kteří převzali věcné ceny i diplomy 

z rukou starostky Hany Potměšilové, místosta-

rosty Bořivoje Švásty a předsedy České unie 

sportu Františka Stejskala. 

V kategorii Družstva žáci se na prvním místě 

umístily mladší a starší žákyně Sportovního 

klubu Atletika Hustopeče pod vedením trené-

rů Zbyňka Hádera, Michaely Houdkové, Petra 

Pláteníka a Lukáše Galbavého, které si přivezly 

bronzové medaile z Mistrovství Moravy a Slez-

ska a na Přeboru Jihomoravského kraje skonči-

ly na druhém a třetím místě. 

Kategorii Družstva dospělí obhájili házen-

káři z Legaty Hustopeče pod vedením trenéra 

Petra Semeráda. Ti si v loňské sezoně zajistili 

postup do extraligy, ovšem z ekonomických 

důvodů zůstali v první lize, kde zatím drží 

pátou příčku tabulky. 

Cenu veřejnosti mezi družstvy získali žáci 

z taneční skupiny Move Around pod vede-

ním Šárky Hanákové. V uplynulém roce sbíra-

li medaile na několika tanečních soutěžích, 

z nichž jmenujme např. zlato z Czech dance 

masters nebo stříbro z Czech dance tour. Své 

umění předvedli i ve dvou vystoupeních 

během večera. 

V kategorii Talent roku obsadil první místo 

Vojtěch Sůkal z L.F. Clubu Karate Hustope-

če pod vedením trenéra Bronislava Puzrly. 

Vojtěch v loňském roce přivezl hned dvě zlaté 

medaile v karate Goiu ryu, a to z mistrovství ČR 

a Mistrovství světa v Malajsii. Cenu za něj přišli 

převzít prarodiče. Druhé místo obsadil Štěpán 

Paulík z SK Atletika Hustopeče a bronzová 

skončila Mia Humpolíková ze stejného klubu. 

Cenu veřejnosti v kategorii talentů obhá-

jila nejmladší z nominovaných Elisabeth 

Sigmundová ze Sportovní stáje Valkýra, která 

sbírá ocenění v hobby parkurových závodech. 

Po jarním složení zkoušky základního výcviku 

se jí otevře brána k nominacím na mistrovství 

republiky.

Mezi dospělými si veřejnost svými 182 hlasy 

vybrala Martinu Galburovou z SK Atletika 

Hustopeče, která drží třetí místo v žebříčku 

Jihomoravského kraje v trojskoku a je dvojná-

sobnou přebornicí kraje v běhu na 100 metrů 

překážek a trojskoku. Martina si nakonec 

odnesla první místo i v hlavní kategorii a před-

běhla stříbrného Radka Kozáka za sportovní 

střelbu a bronzového Antonína Schwarzera 

z oddílu stolních tenistů. 

Ocenění za přínos sportu si na závěr večera 

odnesli manželé Jaroslav a Libuše Řačákovi. 

Ona za dlouholetou aktivní turistiku, on za 

reprezentaci ve volejbale. Během předávání se 

oba hrdě hlásili k diváckému putování Maryša, 

kterého sice ze zdravotních důvodů již aktivně 

neúčastní, o to více se však angažují v přípra-

vách oblíbeného výšlapu.

Všichni ocenění se po předávání sešli na 

malém pohoštění, kde si pochvalovali podpo-

ru města Hustopeče.  

Nadšený z večera byl i předseda České 

unie sportu, který si právě sál hustopečského 

kina vybral jako místo pro předávání ocenění 

Sportovec roku okresu Břeclav. Uskutečnil se 

v pátek 14. února a téměř polovinu nominova-

ných tvořili právě hustopečští sportovci.

-nov-

Článek byl zveřejněn 29. 1. 2020 na webu města.

Známe nejlepší sportovce roku 2019
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2019 získal 1. místo na soutěži Ironman Zell 

am See ve věkové kategorii 45–49 let. Na pres-

tižním závodě Ironman Klagenfurt skončil na 

8. místě.

Zabodoval i stolní tenista  Antonín Schwar-

zer, který je 20. nejlepším hráčem první ligy 

a druhý nejlepší v Jihomoravském kraji. Mezi 

deseti nejlepšími se umístili i závodníci Martin 

Rada a Jaroslav Jugas, kteří v rámci seriálu 

Mezinárodního mistrovství ČR v rally skončili 

ve třídě 4 v celkovém pořadí na 2. místě. 

 Talent do 20 let

Mezi talenty do 20 let měly Hustopeče hned 

čtyři zástupce.  Třetí místo obsadil karatista 

Vojtěch Sůkal, který přivezl zlato z Mistrovství 

republiky i z Mistrovství světa v karate Goju ryu.

Do první desítky se vešla i Martina Galburo-

vá, která vyhrála obdobnou anketu v Hustope-

čích. Drží 3. místo v žebříčku Jihomoravského 

kraje v trojskoku a je dvojnásobnou přebornicí 

kraje v běhu na 100 metrů překážek a troj-

skoku. Nechyběl ani  Štěpán Paulík, který je 

v krajském žebříčku na 1. místě v kriketu a na 

2. místě v oštěpu, nebo badmintonistka Barbo-

ra Korábová, která se pravidelně umísťuje na 

medailových pozicích ve všech disciplínách 

bodovaných turnajů své věkové kategorie U19. 

 Akce roku

Velkou radost udělalo i Hustopečské skáká-

ní, které se stalo sportovní akcí roku.  Atle-

tický mítink byl v žebříčku světové atletické 

federace vyhlášen šestým nejlepším halovým 

specializovaným mítinkem světa a právě vloni 

byl svědkem vyrovnání juniorského světové-

ho rekordu Yaroslavou Mahuchikh z Ukrajiny 

výkonem 199 cm.

Osobnost roku

Do síně slávy České unie sportu okresu 

Břeclav vstoupil Jaroslav Šponer, který den 

po vyhlašování oslavil neuvěřitelných 90 let. 

Šponer patří k průkopníkům tenisu a badmin-

tonu v Hustopečích a přes svůj vysoký věk 

dodnes oba sporty aktivně provozuje. 

Galavečer se nesl v příjemném duchu 

a zpěvem jej doprovázela kapela Pokaždé jinak.

 -nov-

Článek byl zveřejněn 17. 2. 2020 na webu města.
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Mezinárodní výškařský mítink, který se 

v loňském roce dostal na šestou příčku nejlep-

ších skokanských závodů světa letos, vstou-

pil do třetí dekády a opět potvrdil, že nabízí 

ideální podmínky ke špičkovým výškařským 

výkonům. 

 

Hlavním hostem letošního ročníku se stal 

dosud neporažený  rekordman Javier Sotoma-

yor z Kuby, který přijel o den dřív, aby si potré-

noval s dětmi z hustopečského atletického 

klubu.  „Bylo to velice příjemné odpoledne. 

Rád sleduji mladé sportovce, protože na nich 

pozoruji, jak se sport stále vyvíjí a posouvají 

se hranice. Bez talentu, disciplíny a tréninku 

to však určitě nejde,“ popsal společně strávené 

chvíle Sotomayor.

V sobotu pak přihlížel, jak se současná 

výškařská elita pokouší přiblížit jeho výkonům. 

„Já bych si ten svůj rekord chtěl stále držet pro 

sebe, ale myslím si, že věčně to trvat nebude 

a určitě se ještě dožiji jeho překonání,“ dodal 

s úsměvem.

 

Dlouho očekávaný sobotní sportovní 

program začal v 10 hodin dopoledne závody 

dorostenců a juniorů. Upoutali především 

junioři, kteří se nebezpečně přibližovali legen-

dárním 230 centimetrům Jaroslava Báby z roku 

2003.  Finálový souboj svedli Britové Keleshi 

Agoucha a Sam Bereton. Štěstěna však byla více 

nakloněna Kelechimu, který se za mohutné 

podpory celé haly vybičoval až k 222 cm. Další 

výšku si nechal nastavit na 225 cm, tu však 

nakonec po vyčerpávajícím fi niši vzdal a závod 

tím ukončil. „Bylo to rozhodnutí mého trenéra 

a já jsem souhlasil, protože jsem přestával mít 

pod kontrolou své emoce a mohl bych se třeba 

zranit," vysvětlil své důvody Agoucha.

 

Díky strhujícímu souboji juniorů se další 

program Hustopečského skákání o hodinu 

posunul. Dorostenky, juniorky a ženy B se tak 

na tartany dostaly až před třináctou hodi-

nou.  V dorostenkách triumfovala Slovenka 

Simona Tichá, juniorské zlato putovalo díky 

Hannah Moat do Velké Británie a mezi ženami B

triumfovaly dvě Maďarky; zlatá Luca Renner 

a bronzová Katalin Kriszt  mezi sebe pusti-

ly pouze stříbrnou Emily Borthwick z Velké 

Británie, která v Hustopečích startovala něko-

likrát. „Já jsem tu už potřetí a miluji to tady. 

Ten povrch, skvělí diváci a hudba, která není 

samozřejmostí na podobných závodech, mi 

dávají spoustu energie. Mám tu skvělé výsled-

ky a předloni jsem dokonce vyhrála," sdělila 

Borthwick.

 

Šestnáctka mužů kategorie B se ke svému 

závodu dostala krátce před třetí hodinou 

odpoledne a skvělou formou zaujali už od 

základní výšky britský atlet Will Grimsey a Ital 

Nicolas De Luca. Spolu s Dániélem Jankovic-

sem  z Maďarska se od 214 cm pustili do boje 

o rozdělování medailí. Vítězně z něj nakonec 

vyšel Ital s 220 cm. „S výsledkem nejsem moc 

spokojený, chtěl jsem skočit tak 225 cm, ale 

prostě se mi dnes nedařilo. I tak jsem ovšem 

vyhrál a z toho mám samozřejmě radost,“ 

popsal své pocity De Luca.

 

Krátce před pátou hodinou odpoledne 

Hustopeče viděly halový výkon roku
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

1. Nikola Seďová  (SK Atletika Hustopeče)  141 cm

2. Natálie Skálová  (JAC Brno)  136 cm

3. Barbora Klementová  (JAC Brno)  130 cm

 

MLADŠÍ ŽÁCI

1. Jakub Jordán  (SK Atletika Hustopeče)  149 cm

2. Vojtěch Homola (ZŠ Velké Němčice)  149 cm

3. Jakub Sýkora  (ZŠ Břeclav Slovácká)  146 cm

 

STARŠÍ ŽÁKYNĚ

1. Tereza Němečková (ZŠ Břeclav Slovácká)  153 cm

2. Karin Krejčiříková  (SK Atle. Hustopeče)  153 cm

3. Tereza Myšková  (JAC Brno)  153 cm

 

STARŠÍ ŽÁCI

1. Jan Donneberger  (AK Olymp Brno)  184 cm

2. David Kovář  (BYAC Brno)  170 cm

3. Jiří Sedláček  (AK Olymp Brno)  60 cm

 

DOROSTENKY

1. Simona Tichá  (Slovensko)  170 cm

2. Kristýna Pacltová  (TJ Lokomotiva Beroun) 

165 cm

3. Alena Levková  (AK Olomouc) 165 cm

 

DOROSTENCI

1. Charlie Knott  (Velká Británie) 200 cm

2. Tomáš Neufuss  (TJ Sokol Velké Meziříčí)  188 cm

3. Zbyněk Pecha  (TJ NMnM)  170 cm

 

JUNIORKY

1. Hannah Moat  (Velká Británie)  175 cm

2. Carmen Neat (Velká Británie)  175 cm

3. Horváthová Michaela  (AK Olymp Brno)  165 cm

 

JUNIOŘI

1. Kelechi Agoucha  (Velká Británie) 222 cm

2. Sam Bereton  (Velká Británie)  216 cm

3. Jakub Bělík  (TJ Sokol Hradec Králové) 209 cm

ŽENY B

1. Luca Renner  (Maďarsko)  179 cm

2. Emily Borthwick  (Velká Británie)  179 cm

3. Katalin Kriszt  (Maďarsko) 170 cm

MUŽI B

1. Nicolas De Luca  (Itálie) 220 cm

2. Will Grimsey  (Velká Británie) 220 cm

3. Dániél Jankovics  (Maďarsko)  217 cm

 ŽENY A

1. Nikky Manson  (Velká Británie)  193 cm

2. Iryna Geraschenko  (Ukrajina) 190 cm

3. Morgan Lake  (Velká Británie) 190 cm

 

MUŽI A

1. Tom Gale  (Velká Británie)  233 cm

2. Sylwester Bednarek  (Polsko) 230 cm

3. Jamal Wilson  (Bahamy) 230 cm

Hlavním hostem závodů byl Javier Sotomayor.

Fo
to

: 5
x 

Ji
ří

 F
ia

la

	      Účastníci mítinku se vyfotili s maskotem Kwakem.
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začalo slavnostní zahájení hlavních závodů, 

během nichž se publiku představili čestní 

hosté. Nechyběli mezi nimi  Jarmila Kratochví-

lová, Tomáš Janků, Radek Juška nebo Zuzana 

Hlavoňová.  Již po několikáté do Hustopečí 

přijela i světová rekordmanka  Inge Babakova, 

která přivezla i své svěřence. „Já osobně sem 

jezdím strašně ráda. Nedovedu to úplně 

vysvětlit, ale ta atmosféra tady je neskutečná 

a líbí se mi, jak reagují diváci, když vidí dobré 

výkony. A jsem ráda, když moji svěřenci díky 

takovým závodům rostou, zlepšují se a užívají 

si té pozornosti diváků,“ řekla Babakova.

 

Do hlavního závodu žen v letošním roce 

nastoupilo 13 závodnic z osmi zemí. Česká 

republika měla hned dvě želízka v ohni 

–  Báru Sajdokovou a Kláru Krejčiříkovou, která 

v loňském roce skočila na Hustopečském 

skákání ještě coby dorostenka AK Olympu 

Brno svůj osobní rekord a současně rekord 

haly ve výšce 189 cm. „Loňský výsledek mi 

hodně pomohl k tomu, abych se letos dosta-

la právě do hlavní soutěže. Mám to tady moc 

ráda a těšila jsem se, že si svůj rekord ještě 

vylepším, to se bohužel nepovedlo, tak snad 

příští rok,“ řekla Krejčiříková poté, co se jí nepo-

dařilo překonat 187 cm. 

Naopak  osobní rekord si na této výšce 

skočila skokem s velkou rezervou Bára Sajdo-

ková. Závod však  naprosto nečekaně vyhrála 

Nikki Manson z Velké Británie, která vynecha-

la poslední dva pokusy na 195 cm a nechala 

si rovnou nastavit výšku skotského národní-

ho rekordu 196 cm. Tu sice nepřeskočila, ale 

zlato jí právem náleží za osobní rekord 193 cm. 

„Věděla jsem, že tady budou skákat dobré 

výškařky a mám za sebou dva dlouhé lety, 

takže jsem žádná velká očekávání neměla. Ale 

ráno jsem se probudila a cítila jsem se oprav-

du dobře a celý závod probíhal v takovém 

uvolněném duchu, že mě to prostě vyburcova-

lo a mám opravdu velkou radost,“ popsala své 

pocity Manson.

 

Patnáctka skokanů hlavní mužské kate-

gorie se postavila na start krátce po sedmé 

hodině a zaplněné hale se představili staří 

známí Edgar Rivera, Tom Gale, loni stříbrný 

Chris Baker a bronzový Joel Castro z Portorika 

nebo miláček hustopečského publika Sylwes-

ter Bednarek z Polska. 

Zlomovou výškou letošního ročníku se pro 

závodníky stalo 227 cm, při kterých ze závo-

du vypadla většina nabité startovní listiny vč. 

světové jedničky Maksima Nedasekau. Diváci 

rozpoutali v hale hotové peklo, a když se  na 

233 cm pokoušel juniorský vicemistr Evro-

py Tom Gale o kvalifi kaci na Olympijské hry do 

Tokia, nebylo slyšet vlastního slova. Právě na 

této výšce Galea opustili stříbrný Bednarek 

a bronzový Jamal Wilson a on bojoval o vše. 

A vyhrál! Třetím pokusem a novým osobním 

rekordem přeletěl laťku, která se ani neza-

chvěla a  Hustopeče se tak zapsaly do historie 

nejlepším letošním světovým výkonem. Gale si 

ještě zkoušel vylepšit skóre na 235 cm, ale tam 

ho štěstěna již opustila. 

 

Vyčerpaní diváci aplaudovali ve stoje 

a vyprovodili všechny letošní závodníky, kteří 

si při závěrečném focení uspořádali u beden 

malou oslavnou party. Třešničkou na pomy-

slném dortu pak bylo vyhlášení  vítězů High 

jump Grand Prix, kterými se stali Tom Gale 

a Iryna Gerashchenko. 

„Dneska to bylo ohromné. Začali jsme 

pozvolna, ale chlapi to dnes rozjeli naplno 

a opět jsme v Hustopečích byli svědky světo-

vých výkonů,“  rozplýval se po celodenním 

maratonu ředitel závodu Zbyněk Háder 

a jedním dechem dodal, že Hustopeče budou 

v mítinku určitě pokračovat i v dalších letech.

„Nám se letos podařila ohromná věc, a sice 

že si naše děti mohly od pátku několikrát 

zatrénovat spolu se závodníky, takže slyšely 

rady od Javiera Sotomayera, Jamala Wilsona 

nebo Priscilly Frederick, která si připravila pro 

děti skvělý program a trénovala spolu s nimi. 

Každý rok se snažíme, aby děti měly sportovce 

co nejblíž a mohly se tak od nich učit. A ukazu-

je se, že to nese ovoce, protože ve čtvrtečních 

závodech naši závodníci získali několik nejcen-

nějších medailí a sklízí úspěchy na prestižních 

soutěžích,“ uzavřel Háder.

-nov-, -slam-

 Článek byl zveřejněn 10. 2. 2020 na webu města.

Bára Sajdoková skočila svůj osobní rekord.

Tom Gale, vítěz kategorie Muži A.

Vítězka ženských závodů Nikky Manson.

 hledá brigádníky na pozici PLAVČÍK LETNÍHO KOUPALIŠTĚ na 

letní sezónu 2020 období červen– srpen 2020
Požadujeme: dovršení 18 let v roce 2020, dobrou fyzickou kondici a úsměv 

Nutnost absolvování kurzu – Záchranářské minimum pro pracovníky vodních 

areálů - zabezpečí a zaplatí Vám SPOZAM (kurz se koná 6.–7. 6.)

Směnný provoz včetně sobot a nedělí, příplatky za práci v sobotu a neděli.

hledá brigádníky na DPP – NA ÚKLID LETNÍHO KOUPALIŠTĚ 

v měsících ČERVEN–SRPEN 2020
Vhodné pro studenty/ky a ženy v důchodovém věku.

Nepravidelný (dle počasí) směnný provoz včetně sobot a nedělí.

Pracovní doba a směny si lze domluvit dle potřeby. Sobotní a nedělní příplatky.

Žádosti nebo dotazy prosím zasílejte na proschek@hustopece.cz 

nebo volejte na telefonní číslo 702 204 600.

SPOZAM  
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V sobotu 15. února oslavil významné životní 

jubileum známý hustopečský badmintonis-

ta, čestný občan města a člen sportovní síně 

slávy České unie sportu okresu Břeclav Jaro-

slav Šponer. K neuvěřitelným devadesátinám 

mu přišli popřát kamarádi a známí přímo na 

trénink do sportovní haly ve čtvrtek 13. února 

a kromě dortu převzal od spoluhráčů i pamá-

teční tričko.

Badmintonový trénink ve sportovní hale 

měl ve čtvrtek 13. února probíhat celkem 

běžně, kdyby se na něm nesešly davy gratu-

lantů a štáby hned dvou televizí. Překvapeným 

jubilantem byl badmintonista Jaroslav Šponer, 

který oslavil neuvěřitelných 90 let. „Pan Šponer 

je stále aktivní hráč a to, že bude mít 90 let, 

jsme si museli ověřit z důvěryhodných zdro-

jů, protože na to vůbec nevypadá. I ten výkon, 

který podává, vůbec neodpovídá, stále je plno-

hodnotným hráčem, se kterým si člověk rád 

zahraje,“ seznamuje nás s oslavencem Halka 

Korábová z badmintonového oddílu.

Rodák z Jevíčka se do Hustopečí přistěhoval 

v roce 1955. A nebylo to tak úplně jeho vlast-

ní rozhodnutí. „Studoval jsem architektu-

ru a dostal jsem umístěnku sem do Hustopečí 

na národní výbor, kde jsem začal pracovat ve 

státní správě,“ popisuje svá první léta v Husto-

pečích Šponer. 

Od té doby až do důchodu  byl hlavním 

architektem okresu Břeclav a byl i jedním ze 

členů komise, která rozhodovala např. o výbě-

ru návrhu na stavbu kostela sv. Václava. 

Na sport nezanevřel ani v důchodu. Tíhnul 

k němu odmalička. Od 8 let lyžoval a v 15 přidal 

fotbal, volejbal nebo košíkovou.  Po příchodu 

do Hustopečí začal nejprve s tenisem,  který 

ostatně také hraje dodnes, a následně se 

přidal i k družstvu badmintonistů, které se 

začalo  formovat zásluhou Miroslava Vodáka 

a Radka Průdka v roce 1982. Badminton si 

Šponer zamiloval a dodnes mu zůstal věrný. 

Za zásluhy v oblasti sportu vstoupil v roce 

2010 do síně slávy České unie sportu okresu 

Břeclav a v roce 2018 získal i Cenu starostky 

města Hustopeče.

 -nov- 
Článek byl zveřejněn 14. 2. 2020 na webu města.

Oslavenec obdržel kromě gratulací také dort.

V 90 aktivním badmintonistou? Jaroslav Šponer zná recept
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I v letošním roce se vrací hustopečští atleti 

z  Mistrovství Moravy a Slezska s  medailí, a to 

dokonce zlatou. Vybojovala ji mladší žákyně 

Nikola Seďová ve skoku vysokém. Do elitní 

desítky se dostali další tři závodníci.

Do  ostravské atletické haly se hustopeč-

ská výprava vydala bez řady nemocných opor 

a několik závodníků bylo také na horách. 

„Velké cíle jsme si před mistrovstvím nekladli, 

každé umístění do desítky jsme brali všemi 

deseti,“ svěřil se před závodem vedoucí husto-

pečské atletiky Zbyněk Háder. „O to cennější 

je výsledek, kterého jsme dosáhli, s tou zlatou 

jsme rozhodně nepočítali,“ dodal Háder.

Mladší žákyně Nikola Seďová byla totiž 

původně přihlášená pouze k běhu na 1 500 m. 

„Na Hustopečské laťce ale skákala velmi pěkně, 

tak jsme se rozhodli, že ji zkusíme přihlásit 

i na výšku,“ prozradila nám trenérka Michae-

la Houdková. A byl to dobrý tah. Nikola celou 

soutěží procházela bez zaváhání a všechny 

výšky skákala na první pokus. Svůj „osobák“ si 

v závodě zlepšila o 9 cm a vybojovala nečekaný 

titul mistryně Moravy. 

Během tří dnů se v  Ostravě vystřídaly 

všechny věkové kategorie. Výborně si vedla 

dorostenka Martina Galburová, která vybojo-

vala 4. místo v  trojskoku výborným výkonem 

11,22 m, a tím se nominovala na Mistrovství ČR. 

Starší žákyně Daniela Fadrná se v kouli dosta-

la do fi nále a skončila zde na 8. místě výko-

nem 9,26 m. Do elitní desítky se vešla i Karin 

Krejčiříková ve skoku vysokém výkonem 

1,44 m. I ostatní závodníci nezklamali a vybo-

jovali vesměs umístění na začátku druhé desít-

ky, často ve svých osobních rekordech.

-had-

Nikola Seďová mistryní Moravy a Slezska

	      V pátek 31. ledna 2020 se Nikola Seďová stala 

v Ostravě mistryní Moravy a Slezska.Fo
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Mistrovské soutěže stolních tenistů se 

dostávají do závěrečné fáze. Jak si tedy vedla 

družstva hustopečského Agrotecu v posled-

ních kolech?

A družstvo v první lize odehrálo čtyři velmi 

těžká utkání. Nejprve zvítězilo poměrně jasně 

ve Zlíně v poměru 10:4, ale začátek tohoto 

utkání se nám vůbec nevyvedl, prohráli jsme 

obě čtyřhry a i tak byla celá řada zápasů vzácně 

vyrovnaných. Další utkání jsme hráli v Novém 

Jičíně a při pětihodinové bitvě jsme prohráli 

8:10. Z této porážky jsme byli hodně smutní, 

věřili jsme, že vyhrajeme, ale bohužel Jakubovi 

Mesarošovi utkání vůbec nesedlo, neuhrál ani 

bod, a to byl hlavní důvod naší prohry. Další 

utkáni jsme hráli doma s vedoucím celkem 

tabulky HB Ostrov Havlíčkův Brod a prohrá-

li 4:10, ale Ostrov je jasný adept postupu do 

extraligy a věděli jsme, že tady moc šancí 

nemáme. Zato jsme se o to víc těšili na jihomo-

ravské derby s celkem Moravská Slavie Brno. 

Velmi dlouho jsme je neporazili a byla to bitva 

jako hrom. Opět nám nevyšel úvod a stále 

jsme tahali za kratší konec, nicméně vynikající 

výkony Koldase a Schwarzera, kteří oba doká-

zali vyhrát všechny svoje zápasy, jsme nakonec 

vybojovali remízu 9:9. Ta nám přinesla posun 

na sedmé místo ligové tabulky.

B družstvo v krajské soutěži odehrálo šest 

utkání. Porazili jsme Ježov a Kobylí, remizovali 

se Strážnicí a prohráli s Ratíškovicemi, Ledni-

cí a Lanžhotem, což nás řadí na osmé místo 

tabulky.

Mladíci z kroužku stolního tenisu nám 

dělají mnoho radosti a jako nováček v soutěži 

vyhráli další čtyři utkání s Jevišovkou, Lanžho-

tem, Brumovicemi a Rakvicemi, což nás řadí 

na krásné třetí místo tabulky. Výborné výko-

ny podávají Jakub Sedláček, Ondra Topinka, 

Tomáš Wech a v několika zápasech dostali 

příležitost i Matěj Sedláček a Josef Růžicka.

Jan Matlach,
předseda oddílu TJ Agrotec Hustopeče

Stolní tenisté mají za sebou další kola mistrovských soutěží
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Na stránkách Hustopečských listů 

ve Společenské rubrice můžete uveřejnit 

blahopřání, vzpomínky a poděkování. 

Text a foto zašlete na: tupa@hustopece.cz,

 tel.: 530 351 412 nebo ho můžete osobně přinést

 do kanceláře v 1. patře Kina, 

Dukelské nám. 42/15
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Má lásko, já po lukách samotná bloudím,

v  srdci mém popel a dým.

Koukol s pšenicí zapustil kořeny,

trhám je rukama, pokládám k nohám tvým.

 

Děkuji všem kamarádům, přátelům a známým, 

kteří se se mnou dne 23. září 2019  rozloučili 

s panem Janem Širůčkem.

 

Manželka Helena

Kdykoliv čtete knihu, stromy se usmívají,

protože to je důkaz, že existuje život po smrti

Se smutným srdcem oznamujeme všem 

příbuzným, kamarádům a přátelům, že nás 

3. února 2020 opustil milovaný muž, tatínek, 

dědeček a strýc a švagr Vladimír Bukovanský. 

Dožil se úctyhodných 90 let.

Manželka, děti s rodinami

Rozloučení

Jubilanti v měsíci lednu 2020
1. 1. 1926 Naděžda Hradilová

8. 1. 1940 Zdenka Koschová

9. 1. 1940 Veronika Poslušná

12. 1. 1926 Anežka Jakešová

26. 1. 1929 Jarmila Kadrnková

Zpracovala:  Simona Procházková, komise obřadů a slavností 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Až vítr vlahý pohladí nás po líčku, 

vzpomenem na naši nejdražší matičku. 

Mnohokrát jsme jí přidělali vrásky 

a ona nám dávala tolik lásky. 

V srdíčku ji schovanou máme 

a stále na ni vzpomínáme. 

Dne 7. března tomu bylo již 9 let, kdy nás navždy 

opustila naše milovaná maminka a babička, paní 

Ludmila Kiliánová. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají děti a vnučky.

Jen smutek a vzpomínky zůstávají ...

Dne 7. března uplynulo dvacet let, kdy od nás 

navždy odešel náš bratr Vít Kilián z Hustopečí 

a současně vzpomeneme dne 22. března jeho 

nedožitých 63. narozenin.

S láskou a úctou vzpomíná sestra a bratři s rodinami.

Časem se všechno mění, i pláč ustane,

v našich srdcích však vzpomínka na Tebe navždy zůstane.

Dne 20. března uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil 

pan Milan Krasničan.

Stále vzpomíná maminka, dcera s manželem a celá 

rodina.

V úterý 24. března 2020 uplynou již dva roky, 

kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, 

maminka, sestra, babička, švagrová a teta, 

paní Ivana Štěpánková.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Manžel Josef, dcera Iva a syn Vratislav s rodinami, 

bratr Vratislav s rodinou.

...větší bolesti na světě není, 

než žal z náhlého rozloučení ... 

Dne 11. března by se dožil 60 let pan Ivan Vetr 

a současně dne 29. března vzpomeneme 1. smutné 

výročí jeho úmrtí. 

S bolestí a láskou vzpomíná manželka

a syn Zdeněk s rodinou.

Dne 21. února uplynuly 2 roky, kdy nás navždy 

opustila manželka, maminka a babička, 

paní Květoslava Danielová. 

S láskou vzpomíná manžel, syn a dcera s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá. 

Dne 27. března by se dožila 80 let 

paní Marie Malíková a 13. dubna vzpomeneme 

9. smutné výročí jejího úmrtí.

V červnu by se dožil 80 let její manžel 

pan Petr Malík.

Vzpomíná dcera s rodinou.

V životě jsou chvíle, kdy vám někdo tak moc chybí,

že byste ho chtěli vyjmout ze svých snů

a skutečně obejmout.

Dne 10. února jsme vzpomněli 11. smutné výročí 

úmrtí pana Viktora Janoška z Hustopečí.

S láskou vzpomíná maminka a ostatní členové rodiny

Nikdy již nezazní Tvůj hlas,

ruku Ti v tento den nepodáme,

abychom Ti mohli popřát k Tvým narozeninám.

Život s Tebou byl krásný a my Ti za něj děkujeme.

Dne 22. března 2020 by se dožil 84 let náš manžel, 

tatínek, pradědeček, pan Čestmír Babáček.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

syn Milan s rodinou, syn Čestmír, dcera Dana s rodinou.

Přátelé a známí vzpomeňte s námi. Děkujeme. 

Osud Ti uhasil plamínek svíce,

kterou ti vyměřil života čas,

že se již domů nevrátíš, netušila jsi ani ty, ani nikdo z nás.

Bolestné je bez tebe žít, vzpomínky však smrtí nekončí. 

V našich srdcích tě stále budeme mít.

Dne 26. března vzpomeneme 30leté výročí úmrtí 

naší dcery Ireny Bartalosove. Zemřela po těžké 

nemoci v nedožitých 18 letech.

Za tichou vzpomínku děkuje maminka s celou rodinou.

Vzpomínky





VYCHÁZKY DO MANDLO OVÝCH SAD

GURMÁNSKÉ MANDLOVÉ SPECIALITY

OTEV ENÉ SKLEPY VINA

MANDLOVÝ JARMARK

KAPELA Z HORNÍ DOLNÍ A DÁL NA JIH

KAPELA UKULELE ORCHESTRA JAKO BRNO

Slavnosti
mandloní a vína
27. - 29. b ezna 2020
HUSTOPE E

VSTUPNÉ 100 K  (V P EDPRODEJI 80 K ), STUDENTI, D CHODCE A ZTP 50 K , 
VSTUPENKY V P EDPRODEJI V TIC HUSTOPE E A ON-LINE WWW.KINOHUSTOPECE.CZ

WWW.SLAVNOSTI-MANDLONI.CZ
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