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s akčními modely ŠKODA Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Chrlická 1153, Modřice, tel.: 548 133 810
Lidická 123, Břeclav, tel.: 519 326 500
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   ŠKODA
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   již za  427 900 Kč
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sedadla

Zadní parkovací
senzory

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozu ŠKODA SCALA: 

5,2–6,0 l (5,5–5,8 m3 CNG) / 100 km - 98–136g/km             
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Vážení spoluobčané,
televizní i rozhlasové zprávy o počtu naočkovaných 

nebo o uvolňování protiepidemických opatření vystřídaly 
ve čtvrtek 24. června večer tragické informace o řádění 
tornáda v sousedních okresech. Stovky a tisíce obyvatel 
obcí okresů Břeclav a Hodonín prošly mrazivými zážitky, 
na internetu se objevily první amatérské záběry o spoušti, 
kterou za sebou tornádo zanechalo. Následovala nebývalá 
vlna solidarity z celé republiky i ze zahraničí. Řada našich 
občanů i fi rem s technikou pomáhala přímo na místě hned, 
jak to situace dovolila. Město Hustopeče zřídilo spolu 
s mikroregionem Hustopečsko transparentní účet, poskytli 
jsme techniku i pracovníky, pomáhali jsme s organizačními 
věcmi a krizovým řízením přímo na místě i pomocí dalších 
informačních kanálů. Ve městě vznikla spontánně iniciativa 
pomoci obcím cestou sbírek potřebných a aktuálně 
poptávaných věcí, které mělo centrum Na Fialce (děkujeme), 
desítky dobrovolníků se hlásilo na výzvu Richardu Homolovi 
(děkujeme) a jezdili pomáhat. V tyto dny jsem si uvědomila, 
jak důležití jsou dobrovolní hasiči, kteří před mnoha lety v Hustopečích ukončili svoji činnost. Ti právě byli jedni 
z prvních, kteří mohli zasáhnout bezprostředně spolu s profesionálními hasiči v rámci integrovaného záchranného 
systému, protože mají technické vybavení a také sváželi z obcí potřebnou pomoc.

Tato živelní katastrofa zastínila mnohé, nemohl se ale zastavit dosavadní život. Pokračovali jsme s prací 
v očkovacím centru. Nyní už probíhá pouze přeočkování druhou dávkou s tím, že 9. srpna ukončíme svoji činnost. 
Další možnosti v Hustopečích zůstávají v nemocnici nebo u praktických lékařů. Hodnotit mohu, až budu mít 
statistiku a veškeré údaje, což bude po uzavření centra. Rozhodně ale mohu konstatovat, že centrum fungovalo 
bezproblémově a bylo vysoce hodnoceno lidmi, kteří k nám přijížděli z různých koutů republiky.

Z červnových akcí, které se konaly po roční pauze, připomenu koncert v kostele uspořádaný v rámci festivalu 
Concentus Moraviae, automobilové závody Agrotec rally, cyklistické Putování Krajem André spojené se slavností 
Slunovratu. Svého vítěze zná také první ročník participativního rozpočtu. Během jednoho týdne se podařilo 
zrekonstruovat vozovku v horní části Dukelského náměstí, na ulici Údolní se fi rma přesunula na druhou stranu 
a započalo budování nového chodníku, vjezdů i parkovacích míst a ostrůvků pro zeleň. V plném proudu jsou práce 
na rekonstrukci budovy původní střelnice v ulici Na Hradbách. Finišuje rekonstrukce městského stadionu a do 
konce prázdnin převezmeme od fi rmy upravenou zahradu a okolí mateřské školy Školní. Připravujeme zadání 
poslední nezpracované územní studie (S3), která zpřesní území za lokalitou Vyhlídka nebo studii zpřesňující 
ozelenění v oblasti za Křížovým vrchem.

A na co se můžeme těšit? Na otevřené sklepy, letní kino nebo divadla pod ořechem (M-klub). V srpnu potom na 
hody, Mandlobraní (místo jarních Slavností mandloní a vína) nebo Zarážení hory v ulici Na Hradbách. 

Užijte si ve zdraví letní měsíce a nezapomeňte být opatrní, chraňte sebe i své okolí. Loni jsme věřili, že jsme 
zrádný koronavirus porazili a on nám na podzim ukázal podruhé svoji sílu. Letos jsme v jiné situaci, protože mnoho 
obyvatel již je proti němu očkovaná, nicméně útočí jeho mutace, proto je třeba mít se na pozoru. 

Hana Potměšilová,
 starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z jednání rady: Boží muku čeká obrazová výzdoba

Z MĚSTA

Zasedání rady města tentokrát připadlo na 
úterý 8. června. Program čítal více než 50 bodů, 
vybíráme pro vás ty nejzajímavější z nich. 

Kinokavárna hledá nového nájemce
Radní schválili záměr pronájmu kavár-

ny v  místním kině. „Současný nájemce nám 
předal výpověď, proto hledáme nového provo-

zovatele. Přihlášku mohou zájemci zasílat do 
7. 7. 2021 a její součástí bude nabídková cena 
nájmu či podnikatelský záměr,“ vysvětluje 
starostka Hana Potměšilová. Nabízený sorti-
ment a služby kavárny musí nájemce přizpů-
sobit charakteru budovy a tomu, k  čemu je 
využívána – tedy kino, divadelní představení či 
výstavy. Pronajímatel požaduje otevírací dobu 
v době konání kulturních a společenských akcí 
v budově. 

Nový vodovod v ulici Alšova již brzy
Radní schválili Smlouvu o spolupráci s VaK 

Břeclav z  důvodu rekonstrukce vodovodní-
ho řadu a napojení na přípojky v  ulici Alšo-
va. „Plánujeme zde rekonstruovat chodník 
a vybudovat podélná parkovací místa, předtím 
se ale v  těchto místech položí nový vodovod,“ 
vysvětluje práce místostarosta Bořivoj Švás-
ta. „V  současné době je již částečně navezen 
materiál a VaK ke konci června započne práce. 
V nejbližších dnech obdrží majitelé dotčených 
nemovitostí od VaK informativní dopis,“ dodá-
vá starostka. 

Osloveny fi rmy na předláždění Bratislavské 
Chodník v  ulici Bratislavská čeká rekon-

strukce. „Máme vyprojektováno předláždě-
ní chodníku v  ulici Bratislavská, a to od kina 
po hasičskou zbrojnici,“ říká místostarosta. 
Součástí rekonstrukce chodníku bude také 

položení chránicí trubky pro optickou síť, která 
má propojit městské objekty. „Během prázd-
nin by mělo být hotovo,“ dodává starostka. 
V  současné době jsou osloveni uchazeči, ti by 
se měli podat nabídky do 28. června. 

Boží muku čeká obrazová výzdoba
Boží muka, kterou naleznete směrem na 

Kurdějov, má za sebou řadu rekonstrukcí. 
Poslední tečkou k  hotové kapličce bude obra-
zová výzdoba, kterou zajistí malíř z  Újezdu 
u Brna. „Na Boží muky bude namalována 
například konvička, kříž, hlava Krista, součástí 
budou i popisky jednotlivých obrázků,“ těší se 
na hotovou kapličku starostka. Radní schválili 
doplnění obrázků za cenu 20 tisíc. 

Dvě opravy na Penzionu pro seniory
Rada schválila výměnu 5 sestav kuchyň-

ských linek na Penzionu pro seniory za částku 
200 tisíc korun. „Jedná o čtvrtou etapu oprav, 
každoročně se obmění 4 či 5 kuchyňských 
linek,“ vysvětluje místostarosta. Zároveň 
s  touto rekonstrukcí se vymění také osvětle-
ní na chodbách penzionu. „Výhodou je, že se 
nebude muset složitě hledat vypínač, nově 
budou světla na čidlo,“ dodává starostka. Tato 
oprava bude stát 147 tisíc vč. DPH.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 9. 6. 2021 na webu města. 

Z jednání zastupitelstva: Poplatek za svoz odpadu navýšen
Zastupitelé města Hustopeče rokovali ve čtvr-
tek 17. června již podvacáté. O prázdninách 
zasedání zastupitelstva neproběhne.

Nadstavby bytů v ulicích Husova 
a Svatopluka Čecha převedeny

Po 20 letech od vybudování bude do osob-
ního vlastnictví převedeno 16 bytů nacházejí-
cích se  v  ulicích Husova a Svatopluka Čecha. 
„Byty budou převedeny bezúplatně na jejich 
majitele, v současné době jsme zde měli jako 
město podíl,“ říká místostarosta Bořivoj Švásta. 

Pozemky pod okružní křižovatkou 
vypořádány

Zastupitelé schválili uzavření kupní smlou-
vy s obcí Starovice na část pozemku o výměře 
19 m2, který se nachází pod nově vybudovanou 
okružní křižovatkou směrem na Starovice. 
„Pozemky pod okružní křižovatkou jsou tak 
vypořádány a projekt můžeme považovat za 
ukončený,“ objasňuje Švásta. 

Poplatek za svoz odpadu navýšen
Dlouhodobé zvyšování množství odpadů 

trápí prakticky každou obec i město. Náklady 
na svoz odpadů se zvyšují, zároveň byl přijat 
nový zákon o odpadech. Zastupitelé se tak 
rozhodli navýšit poplatek za svoz odpadu 
a schválili obecně závaznou vyhlášku o míst-
ním poplatku za obecní systém odpadové-
ho hospodářství. „Od 1. ledna 2022 tak bude 
navýšen poplatek ze stávajících 600 korun na 
700 korun. Nakonec zvítězila varianta postup-
ného navyšování, aby dopad do rodinných 
rozpočtů nebyl tak dramatický.“ vysvětluje 
místostarosta. 

Daň z nemovitosti
Na programu zastupitelstva bylo také 

schvalování obecně závazné vyhlášky na koefi -
cient k  dani z  nemovitých věcí. A protože se 
jedná o významné rozhodnutí, zastupitelé byli 
seznámeni s několika variantami řešení. Neby-
lo přijato usnesení a o tomto bodu se rozhod-
ne při zářijovém jednání zastupitelstva. Tato 
případná změna bude mít dopad na rozpočet 
města a poplatníky až v roce 2023.

Příští zasedání zastupitelstva
 proběhne ve čtvrtek 9. září. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 18. 6. 2021 na webu města.
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Z jednání rady: Nové herní prvky pro Pastelku
Radní se sešli na své 74. schůzi v úterý 
2. června. Jednali o úpravě veřejného prosto-
ru Na Úvoze, o chodníku v ulici Bratislavská či 
o nových herních prvcích na zahradě Mateřské 
školky Školní. 

Na Úvoze se upraví veřejný prostor
Vedení města zareagovalo na podnět obča-

na a začalo se zabývat úpravou veřejného 
prostoru v ulici Na Úvoze. Radní pověřili Majet-
koprávní odbor města zadáním objednávky na 
zpracování projektové dokumentace na úpra-
vu veřejného prostoru. „Plochy mimo silnice 
a chodníky tak budou určeny například pro 
zeleň či parkovací plochy, necháme se překva-
pit, s čím projektant přijde,“ těší se starostka 
Hana Potměšilová. 

Byl vybrán zhotovitel opravy chodníků 
v ulici Bratislavská

Ze dvou uchazečů vybírali radní zhotovi-

tele, který se ujme opravy chodníků od kina 
po hasičskou zbrojnici. „Vybrali jsme fi rmu 
z Hustopečí, se kterou již máme zkušenosti, 
navíc podala výhodnější nabídku. Částka za 
zhotovení tohoto díla je vyčíslena na 714 tisíc 
bez DPH,“ říká starostka. Tento projekt nedo-
sáhne na žádnou dotaci, fi nance tak plné 
poputují z pokladny města. Součástí realizace 
bude také umístění chránicí trubky pro optic-
kou síť, která má propojit městské objekty. 
„Oprava se bude realizovat o prázdninách,“ 
dodává starostka. 

Příprava projektu na chodníky v ulicích 
Brněnská a U Dálnice

Radní schválili uzavření smlouvy o dílo 
s břeclavskou fi rmou na zhotovení projektové 
dokumentace v ulicích Brněnská a U Dálnice. 
„Zadali jsme projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci a výstavbu jednostranného chod-
níku v úseku od křižovatky s ulicí Tyršova po 
parkoviště u společnosti Agrotec“, vysvětluje 
záměr Potměšilová. Celkově se jedná o délku 
cca 450 metrů a součástí díla je i řešení auto-
busového zálivu v ulici Brněnská. Projektová 
dokumentace je vyčíslena na 127,5 tisíce bez 
DPH.

Pomůže dotace ze SZIF zahradě MŠ 
Pastelka?

Děti z Mateřské školy Pastelka se před 
6 lety dočkaly nových herních prvků na škol-

ní zahradě, z důvodu opotřebování někte-
rých prvků se vedení MŠ rozhodlo situaci 
řešit. „Nabídlo se využití dotace ze Státního 
zemědělského investičního fondu. Jedná se 
o zakázku malého rozsahu, kdy dotace pokryje 
80 % (280 tisíc) a naše spoluúčast jako města 
by činila zbývajících 55 tisíc,“ vysvětluje starost-
ka. Pokud v dotačním řízení školka uspěje, tak 
by do konce roku měla být dotace poskytnu-
ta. „Herní prvky, které by se ve školní zahradě 
mohly umístit, jsou například jednomístná 
pružinová houpadla, dřevěné teepee či tabule 
s pexesem,“ říká Potměšilová. 

V souvislosti s tímto bodem programu se 
hovořilo také o umístění starších, avšak stále 
funkčních herních prvků, do Centra volného 
času Pavučina. „Na Pavučinu se přemístí tři 
dvoumístná pružinová houpadla – grošák, 
kočka a žába,“ usmívá se starostka.

Radní schválili převod nevyužitého majet-
ku v hodnotě 27 tisíc z evidence MŠ Školní do 
evidence CVČ Pavučina. 

Pilotní ročník projektu Tvoříme Hustopeče 
zná své vítěze

Radní byli seznámeni s výsledky projektu 
Tvoříme Hustopeče, o jejichž realizaci budou 
hlasovat na příštím zasedání rady 13. července. 
Více informací o výsledcích naleznete na stra-
ně 5 či na www.tvorimehustopece.cz.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 23. 6. 2021 na webu města. 

Ekoncentrum Trkmanka ve Velkých Pavlo-
vicích se stalo v úterý 8. června místem vernisá-
že výstavy Obrázky z mojí obce. Za výtvarnou 
soutěží stojí Místní akční plán Hustopečsko 
(MAP), který na pátou hodinu večerní sezval 
autory výtvarných prací, jejich pedagogy 
a rodiče, vedení škol a obcí i širokou veřejnost. 

„Největší radost mám z  toho, že přijeli, až na 
jednu holčičku, všichni ocenění,“ neskrývá 
radost organizátorka z  MAP Hustopečsko 
PaedDr. Michaela Hradilová.

Obrázků se sešlo 245 z  prakticky celého 
Hustopečska, zapojily se hlavně mateřské 
školky a první stupeň základních škol, účast na 
druhém stupni byla mírně slabší. „Předsedou 
hodnoticí komise byl výtvarník a učitel výtvar-
né výchovy pan Mgr. Horáček z Kobylí a v poro-
tě zasedl také celý realizační tým MAP. Všechna 
díla se vyskládala u pana Horáčka v obývacím 
pokoji, udělal základní předvýběr a poté jsme 
udělali další výběr a sestavili jsme pořadí,“ 
vysvětluje princip hodnocení Hradilová.

Hustopečské jistě potěší, že druhé a třetí 
místo v  kategorii mateřských škol obsadily 
místní děti, které namalovaly hustopečskou 
radnici a podzim u rozhledny. „Svědčí to o tom, 
že paní učitelky v mateřské škole se těm dětem 

opravdu věnují a že je vedou tím správným 
směrem. Obecně můžeme říci, že ty výtvarné 
práce, zvlášť ty vítězné, byly kvalitní – nejenom 
z mateřských škol, ale i vyšších stupňů,“ dodá-
vá Hradilová. 

  Úterý 8. června nebylo jedinou možností 
zhlédnout vystavená díla. Výstava bude nabíd-
nuta obcím v rámci mikroregionu Hustopečsko 
a zároveň budou obrázky nafoceny profesio-
nálním fotografem pro potřeby propagačních 
činností obcí. Na výstavu bude navazovat další 
činnost MAPu, kterou je tzv. Putování s  MAPí-
kem. „Je to zábavná hra, jehož prostřednictvím 
chceme přivést děti i jejich rodiče k tomu, aby 
lépe poznali region, ve kterém žijí. V  rámci 
této hry jsou připravené čtyři výzvy a do každé 

výzvy je nachystáno šest až sedm tras, které si 
mohou projít,“ láká Hradilová. Veškeré infor-
mace potřebné k  putování naleznou zájemci 
na www.maphustopecsko.cz.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 10. 6. 2021 na webu města. 

Děti z Hustopečska vyjádřily obrázkem lásku ke své obci
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V  budově Městského muzea a galerie 
v Hustopečích mají od 16. června kromě expo-
zic a krásných venkovních prostor nové lákadlo. 
Muzejní kavárna s názvem Café Auspitz, která 
je poctou hustopečské kavárenské tradici 
z druhé poloviny 19. století, po dlouhodobých 
peripetiích konečně otevřela své dveře. Nabíd-
ku se provozovatelé snažili vytvořit tak, aby 
uspokojila mlsné jazýčky návštěvníků. „Trošku 
jsme chtěli, aby se přizpůsobila Hustopečím – 
takže plánujeme používat dost lékořice, proto-
že ta je tady ve městě původní. Všichni mají 
Hustopeče spojené s mandlemi, ale spíš je to 
ta lékořice, která se tady dříve hojně pěstova-
la, jak jsme se dozvěděli,“ usmívá se provozní 
nové kavárny Irena Vrbová. „Určitě budeme 
mít i Sacher dort, abychom vyhověli tomu, že 
kavárna má připomínat vídeňskou kavárnu 
z počátku 19. století,“ dodává Vrbová. 

V současné době probíhá v kavárně zkušeb-
ní provoz, ale návštěvníci mohou dorazit prak-
ticky každý den. „V sezoně bude otevřeno od 
úterý do neděle, v pondělí máme zavírací den, 
abychom alespoň něco stihli vyřídit. Ve všední 
dny úterý, středa a čtvrtek bude otevřeno od 

9.00 do 18.00 a pátky a soboty bychom rádi 
protáhli otevírací dobu do 20.00 a uvidíme, 
jestli budeme prodlužovat, záleží to také na 
tom, zda seženeme nějakou pomocnou sílu,“ 
zve k  návštěvě paní Irena. V  neděli můžete 
kavárnu navštívit do 18.00. 

Součástí interiéru je kopie dobové sedací 
soupravy včetně originálního potahu a unikát-
ní barový pult s  barevnou vitráží. Návštěvníci 
si mohou kávu či zákusek vychutnat také ve 
venkovních prostorách muzea – zde stále 
probíhá výstava Čtyřhra, kterou můžete navští-
vit až do 18. července. „Budeme rádi, když 
přijdete nejen na kávu a dezert, ale samozřej-
mě i na výstavy, jsou pro vás připraveny stálé 
expozice. Kromě toho nádvoří vybízí nejen 
k vypití kávy, ale například i k přečtení knihy.“

-vyh-
Článek byl zveřejněn 17. 6. 2021 na webu města. 

Muzejní kavárna hlásí otevřeno

Květnové velmi nadprůměrně deštivé týdny 
s sebou do Hustopečí přinesly úkaz, ve který už 
snad nikdo ani nedoufal – do hustopečských 
rybníků se vrací voda. Dokonce i do zadního, 
jehož dno bylo od vypuštění kvůli opravě hráze 
porostlé trávou. 

„Zadní rybník byl vypuštěn v roce 2017 kvůli 
opravě hráze a od té doby už sem voda nikdy 
nenastoupala. Hlavním přítokem obou nádr-
ží by měl být pramen Štinkovky ve Vlčí dolině 
a samozřejmě spodní vody. Bohužel předcho-
zí roky byly na srážky velmi chudé a až letos, 
kdy prší opravdu vydatně, se ukazuje, že se 
voda vrátit může,“ popisuje stav rybníků 
Jana Hönigová z Odboru životního prostředí 
města Hustopeče a vysvětluje, že díky dešťům 
se půda se nasytila vodou, doplnila zásoby 
spodních vod a přebytky, které už nedokáže 
pojmout pak stoupají na povrch. „V případě 
členitého terénu, který máme v okolí rybníků, 
pak stéká do nejnižšího bodu, což je pramen 
a koryto Štinkovky. Když se podíváte do koryta, 
tak uvidíte mokrá místa a v některých úsecích 
i tekoucí vodu,“ říká Hönigová.

Ze zadního rybníka pak voda přitéká i do 
předního, kde je na první pohled jasně patrné 
zvednutí hladiny. „V obou nádržích musí být 
zachovaný určitý průtok. Tím, že voda v zadní 
nádrži vystoupala nad výpustné zařízení, 
pokračuje dál i do předního rybníka,“ ukazuje 
Hönigová otevřený stav. Odtud voda bohužel 
mizí už několik měsíců kvůli špatnému stavu 
hráze. 

Povodí Moravy, s. p., majitel vodního díla, 
připravuje dvě etapy rekonstrukce – odbah-
nění dna a následně opravu ucpaného výpust-
ného zařízení, bezpečnostního přelivu a dílčí 
opravy propustných míst v hrázi. „V součas-
nosti máme hotovou projektovou dokumen-

taci a podklady pro žádost o dotaci. Následně 
budeme vybírat zhotovitele. Podaří-li se celý 
proces zdárně dokončit, předpokládáme, že 
v září bychom chtěli předat staveniště,“ říká 
tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Předpokládané náklady se podle projekto-
vé dokumentace šplhají k 19 milionům korun 
a pokud vše dobře půjde, hotovo by mělo být 
na podzim příštího roku. Zda se následně 
podaří rybník naplnit však stále zůstává otáz-
kou. „Aktuální stav hladin rybníků potvrzuje 
to, co v podstatě říkáme od začátku, totiž že 
průsaky hráze nesouvisí s plněním nádrže a že 
stav vody je čistě závislý na hydrometeorolo-
gické situaci. Jinými slovy – jestli se rybník po 
vypuštění a opravě hráze podaří znovu napl-

nit vodou, to záleží na tom, jaké budou srážky 
v době, kdy už bude rekonstrukce hráze a všech 
zařízení dokončená,“ tvrdí Chmelař. 

Pro Povodí Moravy je tak oprava hráze prio-
ritou spíše z bezpečnostního hlediska, aby 
rybník plnil svoji funkci jako nádrž. Obyva-
telé města, kteří se k rybníkům vydávají na 
procházky za neobvyklou podívanou, však 
doufají, že počasí zůstane nakloněno a vodní 
hladiny obou rybníků nebudou jen chvilkovým 
unikátem. „Je to tu opravdu krásné. Vrátily se 
sem žáby, volavky, kachny tu vyvedly mladé, 
takže hezké prostředí,“ neskrývá radost Jana 
Hönigová.

-nov-
Článek byl zveřejněn 28. 5. 2021 na webu města.

Do rybníků se vrací voda, v září začne oprava hráze
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Současný stav rybníků.

Součástí interiéru je unikátní barový pult s barevnou 
vitráží.
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Pilotní ročník participativního rozpočtu 
Tvoříme Hustopeče zná své vítěze. Nejvíce 
hlasů získal nápad na vybudování discgolfo-
vého hřiště na Křížovém vrchu, druhé místo 
si připsal pás zeleně oddělující plánovanou 
zástavbu za ulicí Generála Peřiny a bronzová 
medaile patří dětskému hřišti v blízkosti měst-
ské sportovní haly. 

Realizaci mají jasnou první dva. Do 
projektu Tvoříme Hustopeče dorazilo celkem 
20 námětů od místních a do hlasování postou-
pilo 18 realizovatelných. Z těch obyvatelé vybí-
rali od 1. června ty, které je nejvíce zaujaly. Do 
hlasování se zapojilo 884 lidí a největší úspěch 

sklidily projekty discgolfové hřiště za 250 tisíc 
korun, pás zeleně za ulicí Generála Peřiny za 
150 tisíc korun a dětské hřiště v blízkosti měst-
ské haly rovněž za 250 tisíc korun. 

Z rozpočtu města je vyčleněno celkem půl 
milionu korun, a tak stoprocentní jistotu reali-
zace mají první dva projekty. „Navrhovatele 
vítězných námětů kontaktujeme a budeme 
řešit jejich zhotovení. Nápad s třetím nejvyš-
ším počtem hlasů, Dětské hřiště na levé straně 
Hustopečí, radní projednají a případně před-
loží na zářijové zasedání zastupitelstva. To 
může dát i tomuto záměru zelenou navýšením 
peněz určených pro participativní rozpočet,” 

vysvětlil koordinátor projektu a radní Michal 
Stehlík. V případě, že by prostředky určené 
pro první ročník projektu Tvoříme Hustopeče 
nebyly dočerpány, navýší fi nance určené pro 
participativní rozpočet v příštím roce.

„Za město Hustopeče chci v první řadě moc 
poděkovat těm, kteří zpracovali a odevzda-
li svoje návrhy, protože to chtělo odvahu a kus 
svého volného času. Toho si opravdu velmi cením. 
A velké díky patří rovněž všem hlasujícím,” dopl-
nil Stehlík.

-hrad-
Článek byl zveřejněn 23. 6. 2021 na webu města. 

Pilotní ročník projektu Tvoříme Hustopeče zná své vítěze

celkem 
hlasy pozitivní negativní náklady náklady 

kumulativně

Discgolfové hřiště na 
Křížovém vrchu 339 351 12 250 000 250 000

Pás zeleně oddělující 
plánovanou novou zástavbu 
za ulicí Generála Peřiny

257 266 9 150 000 400 000

Dětské hřiště na levé straně 
Hustopečí 238 241 3 250 000 650 000

Parčík za halou 234 237 3 200 000 850 000

Venkovní posilovna se 
závažím 216 226 10 250 000 1 100 000

Agility park 207 214 7 80 000 1 180 000

Sociální zázemí u dětských 
hřišť 200 203 3 250 000 1 430 000

Dobročinný obchůdek 
Narana 190 193 3 30 000 1 460 000

Ping-pongový stůl 156 159 3 50 000 1 510 000

Dětské 3D hřiště 148 159 11 250 000 1 760 000

Renovace autobusové 
zastávky směr na Šakvice 146 156 10 250 000 2 010 000

Hrajeme si na chodníku 146 152 6 75 000 2 085 000

Zastínění dětského 
pískoviště 131 148 17 25 000 2 110 000

Reprezentativní vjezdy do 
města 146 147 1 200 000 2 310 000

Bezodpadově a hravě 
v Hustopečích 89 95 6 20 000 2 330 000

Hustopeče čistou botou 81 94 13 50 000 2 380 000

Počítačová učebna 43 61 18 250 000 2 630 000

Vybíjení frustrace 
z pandemie pomocí 
boxovacích automatů

-122 25 147 138 000 2 768 000

Discgolfové hřiště na Křížovém vrchu.

Dětské hřiště na levé straně Hustopečí.

Pás zeleně oddělující plánovanou novou zástavbu za 
ulicí Generála Peřiny.
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CÍRKVE
Dveře do místních církví byly opět dokořán

Zatímco Apoštolský sbor se v letošním roce 
do Noci kostelů nezapojil, zbývající dvě míst-
ní církve připravily pro návštěvníky poutavý 
program plný hudby, prohlídek, výstav i aktivit 
pro děti. Přilákal desítky zvědavců. 

Asi nejvíce si letošní Noc kostelů užívali 
v Hustopečích žáci Základní umělecké školy. 
Jejich absolventský koncert bývá tradičně 
součástí programu v evangelickém kostele 
a letos se mohl uskutečnit jen díky rozvol-
ňování bezpečnostních opatření. „Měli jsme 
připravenou i druhou variantu, že by se jednot-
livá vystoupení pouze natočila a nahrála na 
internet. Ale takto jsme mohli pozvat alespoň 
rodinné příslušníky, nikdo jiný bohužel přijít 
nemohl. Každopádně jsme měli radost, že si 
před nimi můžeme zahrát,“ těšil se ředitel ZUŠ 
Hustopeče Miroslav Brúček.

Koncerty před živým publikem si děti užíva-
ly, i když nervozita byla znát. Na přípravu měly 
velmi málo času a převážně se chystaly online. 

„Příprava online pro nás byla velmi náročná, na 
zkoušky s učiteli zbýval necelý měsíc. Naštěstí 

jsme měli praxi už z loňského roku, takže se 
to žákům všechno podařilo,“ neskrýval hrdost 
nad výkony svých svěřenců Brúček.

Kromě tradičních nástrojů, jakými jsou 
třeba housle, klavír, flétny či trubka se koste-
lem rozezněly třeba i bicí. A všechny přítomné 
ohromil svou hrou na klarinet Vojtěch Vrba. 
Nejtěžší skladbu večera – Concertino od Carla 
Maria von Webera – zvládl excelentně a vyslou-
žil si bouřlivý potlesk. „Vojta k nám přišel 
z Klobouk u Brna, dva roky hrál pod dohledem 
pana učitele Hujňáka a od září pokračuje dál. 
Byl u nás tedy krátce, ale myslím si, že se mu 
tady líbilo,“ představuje talentovaného muzi-
kanta Brúček. 

Program v evangelickém kostele pokračo-
val dalšími koncerty, přednáškou i výstavou 
o misijní práci v Malawi. „Pro mě osobně je 
to nostalgie, ale chtěli jsme připomenout 
naši službu, která stále trvá, takže zájemci se 
o ní dozvěděli potřebné informace a mohou 
i přispět, kdyby chtěli,“ ukázala nám koutek 
s fotografi emi a předměty kazatelka Českob-

ratrské církve evangelické Kateřina Rybáriková.
Římskokatolická farnost při kostele 

sv. Václava se letos zaměřila na děti, pro které 
zdejší farníci připravili propracovanou a vtip-
nou stopovací hru Po stopách kostelních myší. 

„Děti procházely kostelem a cestou poznáva-
ly prostory kostela a plnily úkoly. V cíli na ně 
čekalo překvapení v podobě truhly s pokla-
dem,“ seznámil nás s pravidly hry její autor 
a organizátor celého programu Petr Najman.

Kromě zábavy pro děti se během večera 
promítal fi lm o historii kostela, zájemci využili 
komentovaných prohlídek a mohli se zapo-
slouchat i do varhanního koncertu absolventů 
brněnské Základní umělecké školy. 

Kdo z nějakého důvodu nemohl zavítat na 
připravené programy Noci kostelů, může život 
zdejších církví poznat i neorganizovaně. Ideál-
ně po každé bohoslužbě, jejichž rozpisy najde-
te na webových stránkách církví. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 31. 5. 2021 na webu města.

Program byl připraven i v evangelickém kostele.U sv. Václava byl také bohatý program.

Pomozte muzeu s 3D modelem starého kostela!
V letošním smutně jubilejním roce jsme 

přikročili k vytvoření 3D vizualizace bývalého 
kostela sv. Václava v Hustopečích. Po exteriéru 
a interiéru kostela se nyní zpracovává i vizuali-
zace přilehlého náměstí, a to v té podobě, jaká 
odpovídá počátku 60. let 20. století.

Tyto fáze vizualizace budou poprvé k vidění 
na výstavě František Sysel – malíř a restaurátor 
(gotická freska Smrt Panny Marie a její transfer 

ze zničeného kostela sv. Václava v Hustope-
čích), která proběhne v srpnu–říjnu 2021. Poté 
by mělo dojít k realizaci poslední fáze, která by 
měla postihnout vybavení interiéru kostela.

Obracíme se tedy na širokou veřejnost 
ohledně zápůjčky fotografi í, na nichž by byly 
zachyceny vnitřní prostory kostela. Jedná se 
především o fotografi e boční kaple, sakristie, 
věže, podkruchtí…, z nichž se dochovalo jen 

minimum snímků.
Přinést je můžete přímo do muzea či posí-

lejte na e-mail dokumentace@hustopece.cz.
Předem děkujeme za spolupráci a ochotu, 

díky níž snad monumentální kostel sv. Václa-
va povstane jako Fénix z popela – i když jenom 
virtuálně…

Kolektiv Městského muzea
 a galerie Hustopeče
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Mám za to, že když v  naší zemi žijí pospo-
lu různé církve, mělo by se připomínat, jak 
nesnadná byla cesta k jejich soužití v průběhu 
historie. Možná si víc budeme vážit dnešní tole-
rance a ochoty se domluvit. Na červen připadlo 
jedno pochmurné datum. 21. 6. uběhlo 400 let 
od Staroměstské exekuce, také známé jako 
Poprava 27 českých „pánů“ (takto s  uvozovka-
mi je to psáno na Wikipedii, doufám však jen 
proto, že páni tam byli pouze 3, dále 7 rytířů 
a 17 měšťanů). Byla to pomsta za pražskou 
defenestraci z  roku 1618? Nebo spravedlivý 
trest za velezradu, jak to tenkrát soudní proces 
nazval? Kdo byl v právu a kdo to myslel dobře? 
Pohledy jsou různé. I když pravda bývá jen 
jedna, události nikdy nejsou černobílé. Může 
být dobrá věc velice špatně zorganizovaná – 
což je evidentně případ stavovského povstání. 
Může být dobrá myšlenka prosazovaná nási-
lím a zastrašováním (např. komunizmus, ale 
i křesťanství v době Karla Velikého), může být 
lež prohlášena za pravdu a prosazená násilím 
(Hitler), může být jakákoli odchylka od jediné-
ho „správného“ směru považována za ohrožení 
jednoty a pokoje, ale pak je zase pošlapána 
lidská svoboda. 

V  červenci si připomínáme další výročí 
z  tohoto soudku: 6. 7. upálení Mistra Jana 
Husa. Ten byl obětován, aby byl udržen klid 
a mír v  českých zemích. Ale nepovedlo se. Co 
měly umlčet a spálit plameny v  Kostnici na 

prach, rozhořelo se silným plamenem zvaným 
reformace a o 100 let později se rozšířilo po 
světě. Ano, provázely ji hrozné vojenské stře-
ty, rabování, pálení hodnotných děl a vyhaslo 
mnoho lidských životů na obou stranách. A to 
původně šlo jen o hledání čisté biblické pravdy 
a čistého svědomí před Bohem. 

V mé ateistické rodině se tvrdilo, že všech-
ny války na světě jsou kvůli náboženství. Proto 
je pro mé příbuzné jakékoli náboženství fuj 
a jediné, čemu věří, tak každý sám sobě. Větši-

na válek na světě má podle mě za cíl prosazení 
moci a s  ní spojené majetkové výhody. Ať už 
jsou vedené v  dobré víře a pro dobrou ideu 
nebo jen ze zvrhlosti a sobectví. Do mého 
života ale s křesťanstvím vstoupila láska, úcta 
ke všemu živému včetně sebe a smysl všech 
věcí na Zemi. Tedy přesný opak toho, co jsem 
viděla ve světě. Ano, v Bibli jsou popsané války, 
ale i ty vedli lidé v  době, kdy se ničemu jiné-
mu než kladivu a meči nerozumělo. Nebyly 
tenkrát ekumenické rady církví, nebylo OSN, 
neexistoval dialog jako cesta k  cíli. A to už 
tenkrát bylo vyhlášeno „Miluj bližního jako 
sám sebe“ a „Nezabiješ“. V naší historii máme 
Jednotu bratrskou jako příklad toho, že lze mít 
jiný názor i bez válek. Koneckonců – více si lidé 
pamatují ty, kdo byli za svou pravdu ochotni 
zemřít než ty, kteří odpůrce své pravdy zabíje-
li. A to na obou stranách barikády. Kéž je mezi 
námi více takových, jako byl v době Pána Ježí-
še moudrý muž Gamaliel. Ten pravil na adresu 
nově vznikající církve z  řad Ježíšových násle-
dovníků toto: „Pochází-li tento záměr a toto 
dílo z lidí, rozpadne se samo; pochází-li z Boha, 
nebudete moci ty lidi vyhubit – nechcete přece 
bojovat proti Bohu.“ Stavovské povstání bylo 
dílo lidí, zaniklo. Lásku ke Kristu Mistra Jana 
a jeho odhodlání stát za poznanou pravdou 
v nás nedokázal nikdo umlčet už 606 let. 

Krásné léto, zapálená srdce pro dobro 
a jiskřičky v očích všem přeje Katka Rybáriková.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Ohlédnutí za netradičním školním rokem v naší farnosti
Stejně jako v předchozích letech se děti 

z naší farnosti mohly v září tohoto pandemií 
zkoušeného školního roku znovu sejít ke slave-
ní dětské mše svaté. Každý čtvrtek v podvečer 
se tak kostel sv. Václava a sv. Anežky České 
začal plnit dětskými hlásky a lodí kostela 
zazněl zpěv scholy pod vedením ředitele ZUŠ 
Miroslava Brúčka. I přes nejistý epidemiolo-
gický výhled se děti hned od začátku školního 
roku pustily do seznamování s jedním z apoš-
tolů, se sv. Pavlem. Děti si tak mohly přiblížit 
jeho životní pouť od ukamenování sv. Štěpána 
a Pavlova obrácení na cestě do Damašku, přes 
jeho putování do Antiochie, na Kypr, do Athén, 
do Korintu, Efezu či Jeruzaléma, až po Pavlovu 
poslední misijní cestu – do Říma.

A že bude seznamování probíhat velko-
lepě, bylo jisté již od první dětské mše. Starší 
děti si pro své kamarády pod vedením Lucie 
Valouškové a Lenky Odvářkové připravily 
k jednotlivým tématům krátká divadelní před-
stavení. Děti se tak ještě před začátkem mší 

mohly hravou formou ponořit do aktuálního 
příběhu ze života sv. Pavla. A aby šlo dětem vše 
ještě lépe pochopit, pomáhali svými výrobky 
i naši nejmenší Cvrčci. Jednou pomohli obra-
zem Obrácení sv. Pavla, jindy zase instalací 
kulis z přírodních materiálů.

Během mše si pak děti vyslechly daný 
úryvek ze skutků apoštolů a své nabyté vědo-
mosti si již tradičně ověřily v průběhu kázání. 
Kdo dával po celou dobu dobrý pozor, mohl 

získat za své znalosti kapku modrého inkoustu 
v podobě malého modrého korálku. Ten se po 
mši svaté vyměnil za písmenko. A z písmenek 
pak děti postupně sestavovaly na svitek papíru 
úryvek z Písma.

Avšak průběh letošního školního roku 
narušila běžící pandemie a rozličná opatření. 
V době uzavření škol a po dobu zákazu pořádat 
hromadné akce byla farnost nucena slavení 
dětských mší svatých i veškeré další doprovod-
né akce pro děti přerušit. Zrušeno bylo také 
setkávání našich nejmenších Cvrčků, tradiční 
adventní dětské divadelní představení, stejně 
jako lednový karneval, či farní Děckanáda.

O to více radosti si mohou děti letos užít 
v samém závěru školního roku, a to při farním 
táboráku po závěrečné dětské mši svaté. 
Kamarádi, opékání špekáčků a vidina prázd-
nin, které už klepou na dveře. Však už si je 
děti zaslouží. A třeba se spolu potkají koncem 
srpna na farním táboře.

Renata Heklová a Lucie Kročilová

Opět se setkáváme na dětských mších.

Kdo má pravdu?
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Hustopečemi projede 17. 7. cyklistický závod
V sobotu 17. července bude z brněnského 

velodromu v 9.00 odstartován mezinárod-
ní cyklistický závod Visegrad 4 Grand Prix 
Czech republic. Podnik je součástí prestižní 
série jednorázových závodů Visegrad 4, je 
také zařazen do kalendáře mezinárodní cykli-
stické federace UCI, což je zárukou kvalitní 
účasti profesionálních cyklistů. Kromě týmů 
ze států V4 se závodu zúčastní také týmy 
z Itálie, Rakouska, Německa, Bulharska, Izra-
ele, Slovinska a dalších. Trasa dlouhá 190 km 
vede z Brna do Mikulova a zpět, samotný cíl 
závodu je pak situován v samotném centru 
Brna na hradě Špilberku.

Průjezd Hustopečemi je naplánován 
přibližně mezi 10.15 a 10.30 a takřka 180hlavý 
peloton pojede od Starovic po ul. Starovická 
a kolem JZD, kde se pak na konci Hustope-
čí napojí na ul. Nádražní a bude pokračovat 
směrem na Šakvice. 

Josef Vaishar, TJ Favorit Brno

AKTUÁLNĚ Z HUSTOPEČÍ
Tornádo ničilo, my pomáháme!

Aktuální informace k materiálním sbírkám, 
organizaci dobrovolníků a potřebách jednotli-
vých obcí naleznete na webu Jihomoravského 
kraje, případně města Břeclav a města Hodo-
nín.
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Česká republika se konečně dočkala rozvol-
ňování v oblasti kultury a hustopečské akce 
tak opět začínají zaplňovat holá místa v našich 
kalendářích. Projekce místního kina už jede 
na plné obrátky a v pátek 4. června přivítalo 
na svých prknech po dlouhé době herce. Cestu 
neměli dalekou – dorazili z Popůvek u Brna.

Divadelní soubor vystoupil v rámci regi-
onální přehlídky venkovských divadelních 
souborů Mrštíkovo divadelní jaro 2021, kterou 
město Hustopeče dlouhodobě podporuje, 
a předvedl poněkud nevídanou formu vystou-
pení. Vzal si na paškál revuální hru s názvem 
Televarieté 2019 aneb Ein Kessel Buntes pro 
21. století specifi ckou tím, že její scény už 
všichni dobře známe z pořadů Možná přijde 
i kouzelník, televizních Silvestrů nebo Televa-
rieté v čele s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem 
Dvořákem.

„Toto představení vzniklo úplnou náho-
dou v roce 2019, kdy jedna naše kamarádka 
z divadla slavila 40. narozeniny, a s kolegyní 
jsme přemýšleli, co bychom jí dali jako dárek 

– a napadlo nás, že bychom nacvičili scénky, 
které běžely v televizi, když se narodila nebo se 
na ně mohla kdysi dávno dívat v televizi. Setka-
lo se to s velkým ohlasem a řekli jsme si, že by 
byla škoda to celé zahodit,“ popisuje vznik 
Josef Širhal, vedoucí divadelního souboru.

Televarieté 2019 tak hustopečské publikum 
přeneslo před pomyslné kanály bývalé Česko-
slovenské socialistické televize, a to vše pomo-
cí scén, písní a známých reklam, které utkvěly 

v hlavě nejednomu pamětníkovi. Hustopeče 
byly prvním místem, kde si amatérští umělci 
mohli po více než půlroční pauze zahrát. „Je 
to hodně těžké, protože poslední představení 
jsme hráli v říjnu minulého roku kousek odtud 
v Boleradicích, a teď se vracíme zase sem s tím 
stejným představením. Tím jsme končili a teď 
zase začali. Není vůbec lehké se znova naučit 
mluvit na jevišti, protože i na zkouškách se 
mluví  jinak a člověk se to vlastně učí celé 
znova,“ přiznává herec Širhal.

Organizátory i herce překvapila konečná 
účast, kdy byla možná poloviční kapacita sálu 
téměř naplněna, přesto, že je v těchto přípa-
dech nutno mít platný negativní test na covid 
i nasazený respirátor po celou dobu trvání 
představení. „Dnešní doba je opravdu složitá, 
o to jsme vděčnější, že si diváci udělali testy 
a byli ochotni sem v takový krásný slunečný 
den přijít,“ uzavírá nadšeně Josef Širhal.

-slam-
Článek byl zveřejněn 7. 6. 2021 na webu města. 

HUSTOPEČE SE BAVÍ
Muzeum zve na novou výstavu s názvem Čtyřhra

Milovníci umění se konečně dočka-
li. V  neděli 30. května byla otevřena nová 
výstava v  Městském muzeu a galerii Husto-
peče s  názvem Čtyřhra. Na návštěvníky expo-
zice čekají obrazy, sochy, kresby a grafi ky čtyř 
umělců. „Je to výstava mě a mých tří kamarádů 
a dobrých lidí – Dagmar Jahodové, pedagožky 
na Umělecko-průmyslové škole v  Uherském 
Hradišti, výborného sochaře a pedagoga 
z  Olomouce Roberta Bučka a člena výtvarné 
skupiny Alfons Pavla Klaka,“ seznamuje nás 
s  výstavou malíř Roman Müller, jehož obrazy 
jsou také součástí Čtyřhry. 

Kromě čtyř kamenných soch si pro návštěv-
níky připravil zajímavý exponát sochař Robert 
Buček. „Jmenuje se Archa. Je to moje sochařská 
asociace na starozákonní příběh, kdy zobra-
zuji archu ve chvíli opuštění, kdy po povodni 
opadne voda, proto jsem zde použil naplave-
né dřevo, které symbolizuje potopu, a prázdná 
Archa dotváří celou situaci po potopě,“ sezna-
muje nás s příběhem olomoucký umělec. 

Jediná žena ze čtveřice umělců používá ve 

svých grafi kách jasných barev. „Pro tuto výsta-
vu jsem připravila soubor akrylových maleb. 

Jedna část se jmenuje Dotyky 1–5. V  první 
místnosti jsou menší formáty, kresby na téma 
přitažlivost a vztahy. Máme zde i větší formáty 
s názvem Příběhy 1 a Příběhy 2, další obraz se 
týká hledání rovnováhy,“ říká Dagmar Jahodo-
vá. Umělkyně z  Uherského Hradiště si kromě 
akrylu připravila také litografi e ovlivněné 
hudbou.

Venkovní prostory muzea obsadil Pavel 
Klak se svými třemi sochami. „Mám zde plas-
tiku Dřevěný stůl s  ptákem, Křídla a Plášť. Je 
to myšleno jako doplnění zajímavých tvarů, 
které u Synků jsou,“ vysvětluje člen Alfonse. Do 
venkovního prostoru muzea mohou kolem-
jdoucí i nahlédnout a Klakovy sochy ocenit, 
aniž by samotnou výstavu navštívili. 

Nebudete-li mít po návštěvě místního 
muzea kultury dost, tak zajděte také k domu 
paní Nohelové, kde v současné době své obra-
zy vystavuje paní Jana Rozková. Vnitřní prosto-
ry využívá pan Pavel Klak. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 31. 5. 2021 na webu města. Fo
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Výstavu můžete navštívit do 18. července.

Představení se odehrávalo v rámci přehlídky Mrštíkovo jaro.

Divadlo je zpět! Diváci se vrátili v čase...



HUSTOPEČSKÉ LISTY    7, 8 | 21STR 10

Soutěžní přehlídka vín 
O Hustopečskou pečeť je 

stálicí v kulturním kalendáři 
města a vinaři každoročně 
usilují o získání oblíbeného 
titulu. Hodnocení přihlá-

šených vzorků se podařilo 
zorganizovat i v letošním roce, 

přestože o něco později, než bývá 
zvykem, a tak 17. ročník soutěžní 

přehlídky vín proběhl i letos v omezeném reži-
mu. 

Do soutěže se mohou hlásit odrůdy, které 
mají historický odkaz na vinařství Hustopeč-
ska. Je jich celkem osm. Červená vína zastupu-
jí Svatovavřinecké, Frankovka, André a Modrý 
Portugal. Z bílých odrůd, které jsou ještě zatří-
děny do jednotlivých kategorií podle obsahu 
zbytkového cukru, jsou to Ryzlink vlašský, 
Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené a Tramín. 

Výběr vzorků a příprava na celé hodnocení 
proběhla v prostorách sklepu Českého zahrád-
kářského svazu, z.o. Hustopeče. Odborná 
komise v úterý 25. května hodnotila vína pod 
dohledem Národního vinařského centra přes 
hodnoticí systém Elwis. K hodnocení slouží 
100bodová stupnice a důležitými aspekty jsou 
například barva, vůně nebo čistota. Všechny 
vzorky vína, které získají nad 86 bodů obdrží 
zlatou Hustopečskou pečeť, nad 84 bodů stří-
brnou a bronzovou pečeť získají vína, jejichž 
hodnocení bude nad 82 bodů. U vína s nejvíce 
body v dané kategorii se vždy udělí cena Vítěz 
kategorie.

Výsledky hodnocení můžete zhlédnout 
v elektronickém katalogu na webu města. 

Jana Unčovská,
 produkční Marketing 

a kultura města Hustopeče
Článek byl zveřejněn 9. 6. 2021 na webu města.Fo
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Degustace byla letos komornější.

Plné ruce práce mají s příchodem teplých 
dnů v ohradách ranče Valkýra. Kolemjdou-
cím neuniklo, že zdejší zvířectvo se rozrostlo 
o několik nových přírůstků. „Jaro je vždycky 
o rození mláďátek, takže letos tu máme malé-
ho klokana, kozičku a čekáme i telátko,“ vyjme-
novává majitelka ranče Jana Sigmundová nové 
členy rodiny.

Největší radost však přinesla trojice malých 
hříbátek, jejichž příchod na svět mohli zájemci 
sledovat prostřednictvím facebooku. Všechny 
tři porody proběhly bez komplikací a neby-
lo třeba zasahovat. „Porody netrvají dlouho, 
většinou je to otázka půl hodiny nebo hodiny. 
A my do toho v podstatě vůbec nezasahujeme, 
pokud vidíme, že je vše v pořádku. Sleduje-
me to na kamerách,“ zdůvodňuje kamery ve 
stájích Sigmundová.

Šikovní novorozenci už mají i jména. 
„Máme systém, kdy jméno hříběte skládáme 
z jmen rodičů. Takže první hříbě je od Darji 

a Ollyho a jmenuje se Darolly. Druhé hříbě 
je vnučka mé životní lásky Valkýry, to je můj 
první kůň, kvůli kterému to tady celé vlastně 
vzniklo. Dali jsme jí jméno Val Kýra a říkáme jí 
Kyro. A třetí miminko je od Darcy a Gora a říká-
me mu Dargon.“

Protože podívaná na malá, spokojeně leno-
šící hříbátka láká k ohradám spousty zvědavců, 
opět je třeba připomenout důležitou výzvu, 
platící v celém areálu: Nekrmte naše zvířata. 

Péči o koně si mohou vyzkoušet děti při 
letních táborech, jejichž sezona už klepe na 
dveře. „Na tábory už se těšíme, zatím úplně 
nevíme, za jakých podmínek vlastně budou 
probíhat, ale určitě budou, což je pro nás 
nejdůležitější,“ těší se Sigmundová a zve 
k návštěvě webu stáje, kde se dozvíte podrob-
nosti o turnusech i obsazenosti.

-nov-
Článek byl zveřejněn 15. 6. 2021 na webu města.

Známe výsledky Hustopečské pečeti
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Hříbata dostala jména složená z jmen rodičů.

Kategorie A1: Ryzlink vlašský do 12 g/l: 
Vinařství Šimberky  
Ryzlink vlašský 2019 PS

Kategorie A2: Veltlínské zelené do 12 g/l: 
Vinný sklep U Otáhalů Hustopeče  
Veltlínské zelené 2019 MZV

Kategorie A3: Ryzlink rýnský do 12 g/l: 
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
Ryzlink rýnský 2019 PS

Kategorie A4: Tramín do 12 g/l: 
Vinný sklep U Otáhalů Hustopeče  
Tramín červený 2019 MZV
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Na Valkýře přivítali tři nová hříbata

Kategorie B1: Svatovavřinecké: 
Víno Rakvice s.r.o.  
Svatovavřinecké 2019 PS

Kategorie B2: Frankovka: 
Vít Sedláček  
Frankovka 2018 VOC Modré hory

Kategorie B3: André: 
Vít Sedláček  
André 2018 PS

Kategorie B4: Modrý Portugal: 
Pavel Komárek 
Modrý Portugal 2018 MZV

Kategorie C1: Ryzlink vlašský nad 12 g/l: 
Petr Procházka 
Ryzlink vlašský 2020 kab.

Kategorie C2: Veltlínské zelené nad 12 g/l: 
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  
Veltlínské zelené 2019 VH

Kategorie C3: Ryzlink rýnský nad 12 g/l: 
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 
Ryzlink rýnský 2017 VH

Kategorie C4: Tramín nad 12 g/l: 
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Tramín červený 2017 VC
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První „pocovidový“ koncert posluchače nadchnul
Z  dominanty Dukelského náměstí, koste-

la sv. Václava a Anežky České, se ve čtvrtek 
10. června stal koncertní sál. Rozezněl jej hlas 
tunisko-belgické umělkyně Ghalii Benali, 
indický druhpad a melodie linoucí se z violy de 
gamba Rominy Lischky a kontrabasu a chitrar-
ry battente Vincenta Noireta. Tento exkluzivní 
koncert se hustopečskému obecenstvu naskytl 
díky tradičnímu hudebnímu festivalu Concen-
tus Moravia. „Festival má u nás už dlouhole-
tou tradici, naše město bylo u samého zrodu 
festivalu, a ten nám každý rok přináší dva 
výjimečné koncerty,“ říká produkční Martina 
Ondrová. „Protože se festival v  loňském roce 
z  důvodu koronaviru neuskutečnil, přesunul 

se celý program na tento rok. Ani letos to ale 
nebylo úplně jednoduché. Hned první koncert, 
který měl proběhnout v  kostele v  Kurdějo-
vě, byl naplánován na dobu, kdy ještě nebyla 
ve hře taková rozvolnění, jako jsou teď. Proto 
jsme byli nuceni tento koncert zrušit, ale pove-
dl se nám alespoň jeden, ten v hustopečském 
kostele,“ dodává. 

Letošní ročník hudebního festivalu nese 
podtitul Hudba jako na dlani. A přesně tak 
se ji snažili předat posluchačům tři umělci 
z různých koutů světa, které dohromady spoji-
la právě hudba. „S  Ghalií jsem se potkala už 
před několika lety u jiného projektu, a potom 
jsme začaly spolupracovat na tomto. A v určitý 

moment jsme cítily, že potřebujeme třetího 
muzikanta. V té době Ghalia intenzivně praco-
vala s Vincentem, tak se přidal do týmu,“ popi-
suje hudební shledání Romina Lischka. Tato 
rakouská umělkyně nechala během koncertu 
rozeznít svou violu de gamba. Ta se od klasické 
violy a jiných smyčcových nástrojů poněkud 
liší. „Je to rozdílné. Cello, housle a viola jsou 
jedna rodina a viola de gamba, na kterou hraji, 
pochází z  jiné rodiny, pochází spíše ze skupi-
ny drnkacích nástrojů, něco jako kytara. Má 
více strun a jakási vlákna, takže zvuk má více 
podtónů a pro mě je takový nebeský, kdežto 
cello je spíše spojeno se zemí, takže má jiný 
zvuk a také se jinak používá,“ vysvětluje uměl-
kyně Romina Lischka. 

Podvečer v  kostele měl své kouzlo a linou-
cí se hudba přivedla nejednoho posluchače 
k  hlubokému rozjímání. „Opravdu jsem si to 
užila. Cítila jsem, že je publikum velmi srdečné, 
přítomné, nám blízké a naladěné na naše poci-
ty,“ radostně hodnotí koncert Romina Lischka.

-slam-
Článek byl zveřejněn 11. 6. 2021 na webu města. 
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Podvečer v kostele měl své kouzlo.

Exkluzivní koncert se obecenstvu naskytl díky 
tradičnímu hudebnímu festivalu Concentus Moravia.

Otevřené sklepy v plném proudu
Festival letních otevřených sklepů patří 

mezi oblíbené akce, které provází celé husto-
pečské léto. Letos nově odstartovaly už první 
červnový víkend a budou probíhat až do 
konce září. O letních prázdninách se každý 
den úderem šesté hodiny večerní otevřou 
alespoň dvoje sklepní dveře na některé ze 
známých hustopečských vinařských uliček – 
Na Hradbách a Vinařská. V září budete mít 
možnost nahlédnout do sklepů v pátky a sobo-

ty. Novinkou jsou také hudební večery ve 
vinařských ulicích, kdy si kromě dobrého vína 
ve sklepech poslechnete například vystoupení 
tria violloncelistů, harmonikáře a cimbálové 
muziky. Během festivalu se konají také akce 
spojené s otevřenými sklepy jako je Slunovrat 
s  vínem, Krajem André, Mandlobraní či Zará-
žení hory.

Jana Unčovská,
produkční
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Výroční členská schůze ZO ČZS v Hustopečích,
neděle 5. září 2021 v 9.00 ve sklep ZO ul. Na Hradbách č. p. 387 v Hustopečích (Turhandle). 

Program: 
∙ 9.00 prezentace účastníků, prodej čl. známek na r. 2021 (1 známka 100 Kč) Dle stanov ČZS členství v ZO zaniká 

a je zrušeno pro nezaplacení čl. příspěvků v témže roce. 
∙ Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
∙ Přednesení zpráv o fi nančním hospodaření ZO a zpráva kontrolní komise za rok 2020. 
∙ Diskuze, závěr.

Mandlobraní připraví návštěvníkům bohatý program
Již dvě jara jsme se museli obejít bez oblíbe-

né akce Slavnosti mandloní a vína odehrávají-
cí se v době rozkvětu mandloní. Nechtěli jsme 
však návštěvníky o populární akci ochudit, 
a proto jsme připravili Mandlobraní s vínem, 
na které se můžete těšit 20. a 21. srpna. A co 
vás čeká? 
∙ V pátek 20. srpna se můžete těšit na otevře-

né sklepy v obou vinařských uličkách 
v Hustopečích – Vinařské a Na Hradbách. 
V sobotu 21. srpna bude program skutečně 
nabitý!

∙ Na Dukelském náměstí vás čeká kuchařská 
show Honzy Vorla, vystoupení cimbálové 
muziky Antonína Stehlíka (kteří se v odpo-
ledních hodinách přemístí na nádvoří domu 
U Synků), koncerty kapel Z Horní Dolní 
a dál na jih, Ukulele orchestra jako Brna, La 
Bande a BUTY.
Na náměstí proběhne také soutěž jedlíků, 
děti se mohou povozit na dřevěných kolo-
točích, vyrobí si vlastní button či si mohou 
nechat pomalovat obličej… Nejen pro děti 
pak bude připraven jarmark zaměřený na 
mandlové produkty, u vybraných restaurací 

můžete ochutnat mandlové menu a zapít 
jej mandlovým pivem.

∙ A co se bude dít v samotných mandloňo-
vých sadech? Můžete se těšit na mandlové 
občerstvení, rozhlednu a fotorám (těšíme se 
na vaše instagramové fotky s #mandlobrani).

A na závěr něco z organizace: Pro návštěv-
níky bude připraveno záchytné parkoviště, ze 
kterého bude jezdit na nádraží kyvadlová 
doprava. V době konání akce dojde k omeze-
ní provozu na náměstí a v okolních ulicích 
a na komunikaci vedoucí směrem k rybní-
kům a také ve vinařských uličkách.

Nalákali jsme vás? Od 1. července můžete 
v předprodeji zakoupit vstupenky na Turistic-
kém informačním centru nebo online na www.
kinohustopece.cz. Cena vstupenky v předpro-
deji 200,- Kč (studenti a důchodci 150,- Kč). 
Aktuální informace k akci naleznete na webu 
a facebookových stránkách města. 

„Milí Hustopečští, jsme rádi, že se život vrátil 
alespoň částečně do normálu a my Vám můžeme 

nabídnout tuto akci. Od 1. 7. spouštíme předpro-
dej vstupenek a chceme, abyste to právě Vy vědě-
li jako první a vstupenky si mohli včas zajistit. 
V souladu s vládními nařízeními musíme respek-
tovat omezenou kapacitu návštěvníků a je možné, 
že na místě již lístky nebudou k dispozici,“ říká 
Jana Hrádková, vedoucí Marketingu a kultury 
města Hustopeče. 

MaK Hustopeče

Jednou z avizovaných novinek Turistické-
ho informačního centra Hustopeče na letoš-
ní letní sezónu jsou komentované prohlídky 
města.

Těšit se můžete rovnou na dvě – do koste-
la sv. Václava a sv. Anežky České se zastávkou 
na náměstí a na druhou do kaple sv. Rocha na 
Křížový vrch.  

Prohlídky s průvodcem budou vždy 
v pravidelných dnech i časech, a to ve středu 
v 16.00 a v sobotu v 10.00 do kostela a v neděli 
v 11.00 do kaple sv. Rocha. 

Vstupenky zakoupíte na TIC nebo online na 
www.kinohustopece.cz. 

Cena je 50 Kč, děti do 12 let mohou na 
prohlídku zdarma a maximální počet skupi-
ny je 15 osob. Prohlídky se konají za každého 
počasí.

MaK Hustopeče

Poznejte lépe Hustopeče

Otevírací doba Turistického
 informačního centra v létě

červenec–září
pondělí–neděle

08.00–18.00 hodin
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Zeď na Vinařské ožila díky netradiční akci

Přátelské odpoledne plné smíchu, hudby 
a barev připravily dámy z Marketingu a kultury 
města Hustopeče na sobotu 12. června. Netra-
diční akce s názvem Namaluj Hustopeče nalá-
kala desítky rodin. Hlavní úkol dne byl jasný. 

„Dneska jsme malovali zeď. Tématem mělo být 
víno, vinohradnictví, Hustopeče a podobně. 
A to se i povedlo, protože jsme tu třeba měli 
děti, které malovaly dinosaury a vysvětlily nám, 
že ti dinosauři hlídají vinice, takže vše probíha-
lo v rámci zadání, máme obrázky všeho druhu 
a bylo to velmi zábavné“ směje se organizátor-
ka akce Jana Tupá z MaK Hustopeče. 

Právě malování na betonovou zeď bavilo 
nejvíc a každý chtěl na Vinařské zanechat svůj 
podpis. „Ta zeď nás prostě lákala. Několikrát 
jsme dostali podnět od vinařů z Vinařské, jest-
li by se tady to prostředí u garáží nešlo nějak 

zútulnit, zkrášlit. Tak jsme to chtěli vyzkou-
šet. Už před několika týdny jsme zeď očistili 
a natřeli fasádní barvou, aby vše bylo připrave-
né a chtěli jsme do toho zapojit i místní, což se 
povedlo,“ pochvaluje si Tupá.

Na nejvýraznějších malbách se však praco-
valo už týden před akcí. Učni z SOŠ a SOU 
Hustopeče si jako předlohu vybrali starý sklí-
pek na Vinařské, který by měl být zbourán. Žáci 
prvního a druhého ročníku oboru malíř-lakýr-
ník pod taktovkou mistrové Bronislavy Horá-
kové však chtěli zachovat jeho kouzlo, což se 
jim povedlo.

Svůj monumentální obraz malovali 
i studenti místního Gymnázia T. G. Masaryka, 
kteří za dozoru pana učitele Richarda Ptáka 
vytvořili nepřehlédnutelnou barevnou krajinu. 
Jak vysvětlil sám učitel, jedná se o pohled na 

Hustopeče ze Šakvického nádraží, což si může 
každý návštěvník Hustopečí, který cestuje 
vlakem, snadno ověřit.

Pozadu nezůstaly ani produkční z města, 
které ozdobily Vinařskou ulici odrůdami vín 
typických pro Hustopečsko včetně celého 
procesu pěstování a zpracování vinné révy. 

Na koho pak v sobotu zrovna nezbyl štětec, 
mohl využít sobotní odpoledne i jinak. „Opéká-
me špekáčky, děti si vyrábí buttony z vlastních 
kreseb, máme tu ochutnávku pomazánek od 
šikovných hospodyněk, točíme pivo i limču 
a protože jsme na Vinařské, tak samozřej-
mě nechybí víno. Máme tu vzorky vín, která 
se v letošním roce ucházela o Hustopečskou 
pečeť, takže si každý může pokoštovat,“ popsa-
la bohatý program vedoucí MaK Hustopeče 
Jana Hrádková.

Dílo se zdařilo, a protože betonová zeď na 
Vinařské je dlouhá, jistě se i další její část brzy 
dočká podobné renovace při podobně poho-
dovém setkání. „Snad ano, bylo to dneska 
moc fajn. Po takové době, kdy jsme byli doma 
a nemohlo se nic dělat, jsme si to tady všichni 
užili a vyřádili jsme se mezi svými,“ neskrývala 
radost Jana Tupá.

-nov-
Článek byl zveřejněn 14. 6. 2021 na webu města.
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Fantazii se meze nekladly.Děti se pořádně vyřádily. Jak se vyrábí víno? Dozvíte se ze zdi..

Účastníci měli o zábavu postaráno.
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Po roční odmlce se zdatní cyklisté a milov-
níci Moravy mohli opět projet Krajem André. 
Čekala na ně téměř 40 kilometrů dlouhá trasa, 
víno a devět pohostinných a laskavých jihomo-
ravských obcí. 

Krajem André je událost s téměř 20letou 
tradicí. I touto akcí pochopitelně otřásly 
události spojené s živelní pohromou na Břec-
lavsku a Hodonínsku, a tak se nabízela otázka, 
zda ji vůbec uskutečnit. 

„V posledních dnech nás samozřejmě ovliv-
nilo tornádo, které se objevilo kousek od nás. 
Nás se díkybohu nedotklo, tak jsme se rozhod-
li, že akci uskutečníme, navzdory tomu, co se 
stalo. Solidaritu s obcemi chceme vyjádřit tím, 
že celý výtěžek z akce bude poskytnut právě 
postiženým obcím,“ informuje pořadatelka 
Radka Raflová. Kromě toho byly po celém regi-
onu rozmístěny kasičky, do kterých se na torná-
dem postižené obce také vybíralo. Pořadatelé 
také často připomínali zřízený transparentní 
účet.

Pro některé stálé návštěvníky akce Krajem 
André mohlo být překvapením, že start nebyl 

klasicky v areálu autokempu na Formance. 
„Tentokrát jsme na ulici Vinařská. Cílem bylo 
zapojit víc vinařskou lokalitu, aby lidé měli tu 
možnost se podívat, kde vinaři mají své skle-
py,“ říká pořadatelka Raflová. Program na ulici 
Vinařská pokračoval i večer, kdy na akci Krajem 
André navázal tradiční Hustopečský Slunovrat. 

Vše ostatní zůstalo při starém. Akce už má 
téměř 20letou tradici a trasa, přibližně 40 kilo-
metrů dlouhá, se nemění. „Lidé se na trase se 
zastavují na konkrétních místech, kde sbírají 
razítka – na tom je založená celá soutěž, musí 

jich nasbírat co nejvíce, minimálně sedm, 
a s nimi se vrátí sem do Hustopečí a mohou 
být zařazeni do dalšího slosování,“ vysvětluje 
celý proces Raflová.

Do prvních cen patřil pobyt pro dva s ochut-
návkou vína v regionu, ochutnávka vína ve 
sklepě nebo poukaz na nákup sportovního 
vybavení. Návštěvníci mohli kromě razítkova-
cích míst navštívit také jiné zajímavé lokace 
v daných obcích, například rozhlednu, nově 
otevřené Arboretum v Němčičkách a další.

Vlivem událostí posledních dnů bylo pro 
pořadatele těžké odhadnout, kolik účastníků 
se letošního ročníku Krajem André zúčastní. 

„Minulý rok jsme cyklo-akci kvůli pandemii 
nepořádali, ale víme, že průměrná účast se 
pohybuje kolem 300 až 350 návštěvníků. Věří-
me tomu, že účast bude hojná, zvlášť proto, že 
výtěžek bude věnován na účely, na jaké bude 
věnován,“ doufá Radka Raflová. Efekt nakonec 
velký byl. Na kolo nasedlo téměř 350 cyklis-
tů a výtěžek z pokladniček rozmístěných po 
Hustopečsku brzy budeme znát také.

-slam-

Hustopečský Slunovrat bavil i pomáhal
Slunovrat s vínem se vrátil do Hustope-

čí – oblíbená dvoudenní akce, při které mohli 
návštěvníci ochutnat vína místních vinařů 
v téměř dvacítce otevřených sklepů, je dopl-
něna o oblíbenou bitvu vinařů. Hustopečský 
Slunovrat se tak slavil vínem a hudbou, ale 
také pomáhal. „Slunovrat s vínem? To jsou 
otevřené sklepy v Hustopečích, které pořádá 
Hustopečské vinařské bratrstvo ve spolupráci 
s městem Hustopeče. Ozvláštněním je tradič-
ní souboj vinařů z obou vinařských ulic,“ přibli-
žuje nám událost produkční Jana Unčovská 
z Marketingu a kultury města Hustopeče. 

Vinaři z obou vinařských ulic nakráčeli ke 
společnému souboji plni odhodlání získat 
cennou kovovou plastiku pro sebe. Aby si ale 
odměnu mohli odnést, museli si ji nejdříve 
vybojovat. „Souboj vinařů bývá vždycky super, 
protože vinaři se vyhecují a vždycky je zde 
super atmosféra. Souboj bývá složen ze tří 
úkolů a vítěz si odnesl putovní trofej, kterou 
se bude pyšnit po celý následující rok,“ říká 
Unčovská. Připravené úkoly otestovaly jejich 
zručnost, rychlost, ale také představivost. 
První dva úkoly – házení kroužkem na flašky 
vína spojené s hlavolamem a poté opičí dráha 

s otevíráním lahví na rychlost – dopadly neroz-
hodně 1 : 1, rozhodoval tedy úkol poslední 

– přetahovaná. Tam svou sílu jasně prokázali 
vinaři z ulice Na Hradbách a zpečetili tím své 
vítězství. Očekávali jej? „Vítězství bylo samo-
zřejmě očekávané, drželi jsme palce i našim 
konkurentům z ulice Vinařská, ale špatná 
životospráva přes zimu, kdy jsme každý přibra-
li 5–7 kilo se v tom výsledku určitě projevi-
la,“ neskrývá radost kapitán z Vinařské Pavel 
Košulič. 

Slunovrat nebyl pouze o zábavě, i zde se 
nezapomínalo na nedaleké obce, které v týdnu 
postihla přírodní katastrofa v podobě tornáda. 

„Vinaři se rozhodovali, zda vzhledem k situaci 
akci uskutečnit, ale domluvili se, že v každém 
sklepě bude připravena kasička, kam mohou 
návštěvníci přispět a tento příspěvek poputu-
je do postižených oblastí na Moravě. A všem, 
kteří přispěli, moc děkujeme,“ dodává Jana. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 28. 6. 2021 na webu města. 
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Z putovní ceny se radují vinaři z ulice Na Hradbách.

Připravena byla 40kilometrová trasa.

Rozhodla až poslední disciplína.

Cyklisté se po roce opět proháněli Krajem André
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kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče

ne 30. 5.–18. 7.
Čtyřhra – výstava čtyř umělců (Robert 
Buček, Dagmar Jahodová, Roman Müller 
a Pavel Klak). Městské muzeum a galerie.

pá 4. 6.–25. 9.

18
.0

0–
21

.0
0 Letní otevřené sklepy – po celou sezónu 

budou mít otevřeno minimálně dva hus-
topečské sklepy každý den (v červnu a 
září pouze pátek a sobota), a to od 18 do 
21 hodin, dle dohody i déle.

čt 17. 6.–4. 7.
Jarmila Milotová a Robert Buček – vý-
stava ve výlohách domu paní Nohelové, 
Dukelské náměstí.

so 3. 7.

19
.0

0 Hudba ve vinařských ulicích – violon-
cellové trio Osamělé palačinky, ulice 
Vinařská.

ne 4. 7.

19
.0

0 Hudba ve vinařských ulicích – harmoni-
kář Pavel Vintrlík, ulice Na Hradbách. 

po 5.–18. 7.
Fotoklub Hustopeče a Robert Buček – 
výstava ve výlohách domu paní Nohelo-
vé, Dukelské náměstí.

so 10. 7.
19

.0
0 Hudba ve vinařských ulicích – cimbálo-

vá muzika Jožky Imricha, ulice Vinařská.

st 14.–18. 7.

21
.0

0 Letní kino Pod ořechem – promítá se po 
setmění. Podrobný program na 
www.kinohustopece.cz, M-klub.

po 19. 7.–1. 8. Dana Teinitzer – výstava ve výlohách 
domu paní Nohelové, Dukelské náměstí.

so 24. 7.

19
.0

0 Hudba ve vinařských ulicích – cimbálo-
vá muzika Lašár, ulice Na Hradbách.

po 26. 7.–6. 8. Knihovna uzavřena.

so 31. 7.

17
.0

0 Děcka pod ořechem – zábavné odpoled-
ne pro děti. Vstupné 80 Kč, M-klub.

ne 1. 8.

Gotická freska Smrt Panny Marie a její 
transfer ze zničeného kostela v Hus-
topečích – výstava malíře a restaurátora 
Františka Sysla. Městské muzeum a 
galerie.

po 2.–22. 8.
Marie Grůzová a Jiřina Kulíšková – vý-
stava ve výlohách domu paní Nohelové, 
Dukelské náměstí.

pá 6. 8.

20
.0

0

Vzpomínky zůstanou – divadelní 
představení pod širým nebem. V hlavních 
rolích Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. 
Vstupné 490 Kč, M-klub.

pá 13.–15. 8.
Hustopečské hody – tradiční krojované 
hody. Více informací na 
www.hustopecskachasa.cz.

pá 20.–21. 8.

Mandlobraní – na náměstí se můžete 
těšit na gastrozónu, jarmark, soutěže, 
koncerty a mnoho dalšího. Místní vinaři 
pro vás otevřou své sklepy. Předprodej 
vstupenek od 1. 7. za 200 Kč, TIC -Dukel-
ské náměstí.

po 23. 8.–12. 9. Martina Klaková – výstava ve výlohách 
domu paní Nohelové, Dukelské náměstí.

so 28. 8. Zarážení hory – otevřené sklepy. Pořádá 
Hustopečské vinařské bratrstvo.

07–08 20
21
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Kontakt:
Turistické informační centrum  Hustopeče

Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 418

hustopece.cz ∙ kinohustopece.cz

čt 9. 9.

19
.3

0 Laskonky – divadelní představení. 
Vstupné 450 Kč, kinosál.

st 22. 9.

19
.3

0 Blázinec – divadelní představení. 
Vstupné 550 Kč, kinosál.

Připravujeme:

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
∙ papír, plast, nápojové kartony: 13. 7. | 3. 8.
∙ bioodpad: 6. 7. | 19. 7. | 2. 8. | 16. 8. | 30. 8.
Sběrný dvůr: areál Technických služeb Hustopeče, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druhů odpadů.

pondělí 14.00–18.00 pátek 14.00–18.00
středa 08.00–12.00 sobota 09.30–18.00

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – Hantály a. s. V. Pavlovice
12. 7. | 26. 7. | 9. 8. | 23. 8.

www.hustopece.cz

Letní kino
Pod ořechem

Yesterday
Kom

edie / H
udební / Rom

antický / Fantasy
Velká Británie, 2019, 

eský dabing, 116 m
in.

Rande naslepo
Kom

edie / D
ram

a
N

m
ecko, 2017, 

eský dabing, 111 m
in.

 Princezna zakletá v ase
Pohádka / Fantasy / Kom

edie
esko, 2020, 115 m

in.

st 14. 7. čt 15. 7. Šarlatán
Životopisný / D

ram
a

esko / Irsko / Polsko / Slovensko, 2020, 118 m
in.

 Bábovky
Rom

antický / D
ram

a / Kom
edie

esko / Slovensko, 2020, 97 m
in.

so 17. 7.  ne 18. 7.. pá 16. 7. 

Hustopeče

M-klub, Herbenova, Hustope e. Promítá se po setm ní (po 21. hod.) a za každého po así. 
Vstupné 100 K , prodej pouze na míst , pokladna otev ena od 20.30 hod.

2021
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Společnost NORMA Czech připravila detektivní stezku v okolí
vyschlého pramene potoka Štinkovky. Je vhodná pro všechny

ve věku od 6-99 let. 
Je sjízdná na kole (1-2 hodiny) nebo můžete jít pěšky (cca 2-3

hodinky). Trasa je dlouhá zhruba 5 km. 

Víte, že pramen Štinkovky vyschl? Co se stalo? 
Na to musíme přijít! Vzali jsme si na to silného pomocníka. Má
sílu jako tři medvědi a hodně toho dokáže. Chcete vědět kdo
to je? Vydejte se na detektivní stezku v okolí pramene s námi

a odhalte, kdo je náš nový kamarád a maskot.
 

Čeká Vás řešení různých záhad, které dohromady tvoří
tajenku. Jako odměnu si hned po absolvování této stezky

mohou děti vyzvednout svého plyšového maskota na vrátnici
NORMA Czech, která je otevřená nonstop. 

Pro rodiče máme připravené skvělé překvapení jako
poděkování za doprovod.  

 
 

Mapu trasy si budete moci vyzvednout v Turistickém
informačním centru, bude ke stažení na webových
stránkách města i na www.normaczech.cz nebo na

vrátnici NORMA Czech. 
Stezka bude zahájena o prázdninách, přesné datum

se dozvíte v rozhlase nebo webových stránkách.
Užijte si to!
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Přesunutý mistrovský šampionát Evropy ve 
fotbale byl o rok odložen a my jsme velmi rádi, 
že v době velkého fotbalového svátku vám 
můžeme přinést rozhovor s hustopečským 
rodákem Michalem Sáčkem, který v současné 
době „kope“ za pražskou Spartu.

Michale, jaké byly vaše sportovní začátky, 
kdo vás přivedl k fotbalu?

K fotbalu mě přivedl můj děda společně 
s mámou a tátou. Myslím, že mi bylo asi 5 let 
a začínal jsem tady v Hustopečích. Zároveň 
jsem hrál i házenou, ale rozhodoval jsem se, 
čemu se chci věnovat víc a co mě víc baví. No 
a vyhrál fotbal.

Máte v rodině sportovní geny?
Vím, že fotbal u nás v rodině hrával taky strýc. 

Můj bratranec hraje fotbal za sousední Starovice, 
no a můj bratr pak za brněnskou Líšeň. Třeba se 
taky jednou dostane za mnou do Sparty .

Pamatujete si ještě na svého prvního trené-
ra?

Vzpomínám si na Jirku Ungera nebo 
pana trenéra Ryšavého, kteří mají „na 
svědomí“ moje začátky v Hustope-
čích. Nevím, kdo z nich byl první…. 
Snad jsem na nikoho nezapo-
mněl!

Popište nám prosím svou 
cestu až do pražské Sparty.

Začínal jsem tady 
v Hustopečích, kde jsem 

hrál asi dva nebo tři 
roky. Poté jsem putoval 
do Břeclavi, kam jsem 
dojížděl se svým kama-

rádem a spoluhráčem 
s Hustopečí – nejsem si 

však už jistý, jak dlouho jsem 
za Břeclav hrál. Skoro vždycky 

nás na tréninky i zápasy vozil náš 
děda, když nemohl, tak vypomohli rodiče. Asi 
do svých 15 let jsem působil v Brně-Bohunicích 
a potom jsem přešel do Hodonína. V Hodoníně mě 
vedl trenér Mario Rossi, který vlastně „za všechno 
může“. Doporučil mě na zkoušku do Sparty, proto-
že se znal s tehdejším trenérem sparťanského 
dorostu. Odjel jsem tam ve svých 16 letech a jsem 
zde dodnes.

A proč ne Slavie? 
Slavie mě neláká. Od 16 jsem ve Spartě a za tu 

dobu mi natolik přirostla k srdci, že bych do Slavie 
rozhodně nešel. 

Jak probíhaly tréninky a příprava v korona-
viru?

Když loni v březnu začala koronavirová 
pandemie, tak jsme zůstali doma a plnili trénin-
kový plán, který jsme dostali. Každý den jsme 
tedy běhali v parku a cvičili doma. Když se situace 
uklidnila, tak jsme se sešli na Spartě a trénovali ve 

skupinkách asi po sedmi spoluhráčích.

Máte i nějaký volný čas? Jak ho trávíte?
Volného času mám poměrně dost. Tréninky 

máme sice každý den, ale není to zase tak hroz-
né. Na stadion dorazím kolem 9 ráno, trénink 
nám začíná v 10 hodin a trvá přibližně dvě hodiny. 
Následuje čas na regeneraci – můžeme jít do vířiv-
ky, na masáž či do posilovny. Zaleží na každém, co 
si vybere. Doma jsem hodinu po poledni a když 
mám za sebou například těžký trénink, tak si rád 

M
ich

al
 Sá

če
k

�        Narodil se 

v Hustopečích a letos 

oslaví 25. narozeniny.

�        Hrál mládežnický fotbal za Břeclav, 

Brno-Bohunice a Hodonín. 

�        V současné době hraje za pražskou 

Spartu. 

�        Kromě fotbalu hrál v dětství 

házenou, nyní si rád zahraje tenis.

�        Má rád řízky od maminky a kachnu 

od babičky. 

�        Jeho přednostmi jsou technika, 

kreativita, rychlost, poctivost 

a disciplína.

U šálku kávy

 s fotbalistou Michalem Sáčkem
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pospím a odpočinu si. Občas vyrazím s přáteli na 
jídlo a když nejsem unavený, tak si zajdu zahrát 
tenis, který mám velmi rád. Sem tam sáhnu napří-
klad po playstation, ale raději trávím čas se svou 
přítelkyní. 

Kdybyste se měl do 10 vteřin rozhodnout, za 
jaký zahraniční klub byste šel „kopat“, který 
by to byl a proč?

Rád bych si zahrál za Arsenal, i když se jim teď 
moc nedaří. Tento klub jsem měl rád už od malička, 
za dob Tomáše Rosického. Líbí se mi jejich styl hry.

Co je vaše cílová, fotbalová meta?
Určitě bych se rád dostal do zahraničí – láká mě 

nějaká dobrá zahraniční liga, například němec-
ká, italská nebo anglická. A samozřejmě je mým 
snem si zahrát za českou reprezentaci. Párkrát 
jsem už s nimi na zápase byl, ale bohužel jsem si 
nezahrál.

Jak to máte se stravou? Musíte se hlídat nebo 
si dopřejete? 

Musím se trošku hlídat, ale nemusím to přehá-
nět. Hlavně po náročných zápasech si rád dopřeji 
něco dobrého k jídlu. Mám štěstí, že jsem stále 
hubený, i když zhřeším a dám si něco nezdravého.

Co vám uvaří maminka, když přijdete domů 
na Moravu?

Maminka je skvělá v tom, že vyslechne mé 
přání a uvaří to, na co mám chuť. Většinou jsou to 
klasické české řízky. Taky mám moc rád kachnu 
od mojí babičky. 

Kdo je váš sportovní vzor?
Jeho jméno zaznělo již dříve. Je to Tomáš Rosic-

ký v Arsenalu.

Michale, děkujeme za rozhovor a ať se vám 
daří!

-vyh-
Devítiletý Michal s oceněním za nejlepšího hráče 
fotbalového turnaje.
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA

Počasí se umoudřilo, vykouklo sluníč-
ko a my jsme červen odstartovali týdnem 
dětských radovánek. Děti ze všech tříd navští-
vily Pohádkovou výstavu v  Šakvicích, kde na 
ně čekaly loutky ze známých českých pohá-
dek. Prohlédli jsme si vlka, který už v  posteli 
nedočkavě vyhlížel Karkulku, Šípková Růženka 
spala a čekala na svého prince, usmívali se na 
nás skřítci, přivítala nás podvodní říše s vodní-
kem, který si přepočítával svoje hrníčky s dušič-
kami, a v podzemí nás postrašili čerti v pekle.

Další zážitky měly děti z dopravního hřiště 
na Lipovce. Dozvěděly se, jak se mají chovat na 
cyklostezce, jak se správně přechází na přecho-

V červnu jsme měli o zábavu postaráno
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MŠ U RYBIČEK

Teď náš čekají prázdniny.

Vyrazili jsme na výlety. �      

Jsme rádi, že jsme spolu.

Konečně se po dlouhé koronavirové pauze 
zase rozjíždí náš veselý školkový život. Nevíme, 
kdo se více těšil, zda děti nebo rodiče… A ani 
nevadilo pravidelné testování, děti je zvládly 
bez slziček. Byly opravdu statečné.

Naší první akcí byla beseda s hustopečskou 
spisovatelkou Markétou Harasimovou, která 
nám představila své dvě knihy „O kočičce 
Ťapičce“. A troufáme si říct, že jsme paní spiso-
vatelku potěšili, protože o koupi jejích knížek 
byl velký zájem.

V  týdnu, kdy se slavil Den dětí, jsme pro 
děti připravilI bohatý program. Ať už to byla 

pohádka v podání divadla Koráb, tak i zajíma-
vé „Bubnování v  kruhu“ s  holandským uměl-
cem, kde se děti náležitě vyřádily. Jednotlivé 
třídy pak uskutečnily výlety po okolí, ať už to 
bylo na Křížový kopec, do Kurdějova za zvířát-
ky, nebo na Trkmanku do Velkých Pavlovic. 
Děti si také zasoutěžily v  šipkované, kreslení 
na chodníku, ale hlavně i pomlsaly, protože si 
za své výkony odměnu určitě zasloužily.

Na Pastelce je báječně, o tom svědčí i zápis 
do naší MŠ. Pro nové děti připravujeme uvítací 

„kočičkové dopoledne“, kde si s rodiči zasoutěží 
a poznají tak i naši hezkou zahradu. 

V  posledním týdnu uskutečníme pravidel-
né rozloučení s  předškoláky a jejich pasování 
na školáky. Touto akcí se rozloučíme se škol-
ním rokem a budeme se všichni těšit na prázd-
niny. 

Přejeme vám všem hezkou dovolenou. Užij-
me si volného času dle svých představ. Važme 
si toho, že jsme zdraví a těšme se z každé chvil-
ky. Podzim i jaro byly náročné, proto buďme 
rádi, že jsme to ustáli a všichni věřme: Bude 
ještě líp!

Kolektiv MŠ Pastelka

Už jsme zase „akční“
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du pro chodce, naučily se několik dopravních 
značek a zopakovaly si, na která telefonní čísla 
zavolat, když se ocitnou v  nečekané situaci. 
Nejvíc děti bavilo, když si mohly silniční provoz 
vyzkoušet na vlastní kůži. Nasadily si helmy 
a na kolech, odrážedlech a v  elektrických 
autech vyrazily „na silnici“. Pan komisař zapnul 
semafory a kontroloval děti, jestli jedou po 
správné straně, jestli neohrožují chodce a na 
červenou stojí. Děti si to opravdu užily.

Druhý červnový týden zavítal do naší škol-
ky klaun. Svoje představení si nachystal před 
školkou. Pro děti měl připravené různé aktivity, 
které si děti bezvadně užívaly. Už dlouho jsme 
se tak nenasmáli.

Nejvíc dobrodružství si celá školka užila na 
výletě ve Vyškově. Prošli jsme si zoo, poznáva-
li jsme domácí i exotická zvířata, zkusili jsme 
si uklidit dvoreček. V  dinoparku na nás čeka-
li obrovští dinosauři, kteří některým trošku 
naháněli strach. Naštěstí nikoho nesežrali, 
takže jsme se z výletu vrátili všichni a nadmíru 
spokojení.

Čeká nás beseda s  ilustrátorem dětských 
knížek Adolfem Dudkem. Moc se těšíme 
a bude to pro nás velké překvapení.

Na konci června se rozloučíme s  předško-
láky, kteří budou odcházet do základních škol. 
Zazpíváme si spolu, děti budou pasovány na 
školáky a určitě si odnesou i něco na památku, 
aby na školku nezapomněly.

V červenci je naše školka zavřená, a proto se 
všichni sejdeme až zase v srpnu.

Přejeme vám krásné prázdniny zalité slun-
cem a spoustu krásných zážitků.

Kolektiv MŠ U Rybiček
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Dinosaurů jsem se trochu báli.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Co nám přinesl červen?
Výlet do Mikulova

V pátek 4. června navštívili žáci 4.–9. roční-
ku a žáci praktické školy město Mikulov. Za 
krásného slunečného počasí jsme si „vyšlápli“ 
na Svatý Kopeček. Přestože nám při výstupu 
na Kopeček bylo hodně teplo, všude přítom-
ný genius loci nás mrazil po celém těle… Na 
vrcholku jsme se pokochali nádherným 
výhledem a s chutí spořádali vydatné svačin-

ky. Cestou zpět na autobus jsme ještě zhléd-
li Dietrichsteinskou hrobku, na náměstí se 
občerstvili výbornou zmrzlinou a zpovzdálí 
jsme zamávali dalším kopcovitým dominan-
tám města – Turoldu a Kozímu hrádku. Miku-
lov na nás dýchl letní atmosféru a všichni jsme 
si užili skvělý výlet do skvělého města.

L. Mlčoch

Modrá
V úterý 15. 6. jsme se s žáky V. a VI. třídy 

vydali na školní výlet do areálu Živá voda 
v Modré u Velehradu. Měli jsme tak přírodu 
a vodní svět přímo na dosah ruky. V proskle-
ném tunelu jsme viděli vodní svět tak, jak ho 
neznáme – dívali jsme se rybám na jejich bříš-
ka. Prošli jsme naučnou zahradu, kde roste 
spousta bylin, keřů a stromů a vyzkoušeli jsme 
brouzdaliště, ze kterého někteří odcházeli 
s mokrým šosem jako vodníci. Přes dřevěnou 
lávku jsme procházeli nad výběhem praturů. 
Na závěr dne nesmělo chybět ani nanukové 
osvěžení a jiné dobroty.

L. Matějková

Návštěva knihovny
Ve čtvrtek 10. 6. si žáci V. a VII. třídy užili 

projektový den „Kniha, přítel člověka”. Navští-
vili jsme místní knihovnu a celým dnem nás 
provázel příběh Kniholapa, který kradl knihy. 
Dozvěděli jsme se, jak se chovat v knihovně, 
jakým způsobem si můžeme knihy půjčit a jak 
se k vypůjčeným knihám chovat, podle čeho 
jsou knihy v knihovně rozděleny a jak si půjčit 
knihu, která v knihovně není. Na závěr dne si 
žáci vyrobili krásné záložky do knihy a nakres-
lili Kniholapa. Projektový den jsme si všichni 
moc užili.

L. MatějkováFo
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Zavítali jsme do místní knihovny.
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Hned na jeho počátku slavíme Den dětí. 
Každý z vyučujících tento den pojme po svém. 

Ve vlastivědě se středověkem žáci ze 4. B 
rozloučili stylově, a to stavbou vlastního hradu. 
Hrady si děti nejen postavily, ale také vymys-
lely jeho název, popsaly ho. Nakonec přidaly 
i krátkou pověst, která se k jejich hradu váže.

Konečně jsme začali výletovat a jezdit na 
exkurze. Jako první vyjeli páťáci na Kraví horu 
v Brně. V planetáriu zhlédli program Planety: 
Cesta Sluneční soustavou. Poznali nejen nové 
hvězdy a souhvězdí, ale proletěli se i po něko-
lika planetách a prozkoumali jejich povrch. Po 
zajímavém dokumentu se pak přesunuli na 
interaktivní stezku před budovou, kde mohli 
například zjistit, kolik váží na Zemi, Slunci, 
planetách či menších planetkách.

Na 15. června se druhé ročníky opravdu 

Červen je měsíc, který ve škole uteče nejrychleji
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�      Děti poctivě trénovaly čtení.

Deváťáci se vydali na exkurzi do Mikulova. Osmáci si užili den v lanovém centru.

Po návratu žáků do lavic se alespoň školní 
život vrátil téměř do normálu. Někteří starší 
žáci si sice museli chvíli opět zvykat na pravi-
delný režim a brzké vstávání, nadšení mlad-
ších žáků ale tyto ospalce převálcovalo. 

Ačkoli se blížil konec školního roku, kdy se 
opět na nějakou dobu rozejdeme, hlavním 
tématem posledního měsíce bylo začleňová-
ní se do kolektivu, protože případné mezery 
v učivu se vždy dají dohnat, ale ztráta sociál-

ního kontaktu nikoli. Proto jsme se učili opět 
navazovat vztahy, bavit se s kamarády a spolu-
pracovat. Dokonce i počasí nám šlo naproti, 
a tak jsme mohli spoustu aktivit přesunout 
ven. 

Družina podnikla výlet do kurdějovského 
podzemí, druháci uspořádali indiánský den, 
deváťáci se vydali na geologickou exkurzi do 
Mikulova, šesťáci na Krajcáku určovali země-
pisnou šířku a výšku, páťáci šli na matematic-
kou výpravu po stopách T. G. Masaryka a ještě 
spoustu dalšího včetně školních výletů. Stihli 

jsme také dva sportovní turnaje. 6. a 7. roční-
ky se utkaly v bränballu a žáci 8. a 9. ročníků 
v softballu, kde proti nim nastoupil i učitelský 
tým. 

Některé aktivity se venku přece jen dělat 
nedají. Například naše nové robotické „hrač-
ky“ jsme oživovali ve zbrusu nové počítačové 
učebně. 

Jsme moc rádi, že jsme se mohli zase každý 
den setkávat a učit se spolu a doufáme, že od 
září už to takhle bude stále. Všem přejeme 
krásné léto.

Kolektiv ZŠ Nádražní
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Učíme se spolu, učíme se venku

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Žáci rozpohybovali nové pomůcky na výuku robotiky.

Páťáci se vydali na matematickou výpravu.

ZŠ KOMENSKÉHO
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Končí další školní rok. Ten letošní si budou 
všichni spojovat s koronavirovou pandemií. 
První týden v  červnu proběhly na hustopeč-
ském Gymnáziu T. G. Masaryka tradiční ústní 
maturitní zkoušky. Studenti tak slavnostně 
završili svá středoškolská studia, která probí-
hala od loňského jara především formou 
distanční výuky. Své domy a postřehy vyjadřují 
v následujících řádcích.

Letos to měli maturanti poměrně náročné. 
Většinu roku bylo nejisté, jak maturity budou 
probíhat, kdy se budou konat, nebo jestli se 
dokonce úplně nezruší. To nás všechny udržo-
valo v nejistotě. Já jsem měla štěstí na učitele, 
a tak mi příprava připadala na stejné úrovni 
jako ve škole. Zároveň jsem měla kvůli distanč-
ní výuce více času na četbu knížek a samostat-
nou přípravu. Na maturitu jsem se opravdu 
těšila.

Anna Zbořilová, oktáva

Dovolím si tvrdit, že skládání maturitní 
zkoušky v této době sužované koronavirem 
bylo pro nás pro všechny výzvou. Příprava 
probíhala netradičně formou videokonferencí 
z domova. Pro mě bylo více času a „svobody“ 
výhodou. Mohla jsem si sama rozvrhnout, co 
a jak se budu připravovat. Učitelé byli vždy 
ochotni pomoct a poradit. I díky nim jsme 
studium střední školy úspěšně dokončili.

Natálie Brenkusová, oktáva

Věděla jsem, že ústní maturitní zkouš-
ka bude velmi formální, ale opravdu mě 

překvapilo, jak vše bylo skvěle zařízené, profe-
sionální a zároveň v tak klidné a příjemné 
atmosféře… Když nastal den D, měla jsem sice 
trochu strach, ale jinak jsem byla úplně v klidu, 
dokonce jsem byla veselá a měla úsměv na 
tváři. Všichni učitelé byli moc milí a díky nim 
jsem se cítila příjemně i během tak důležité 
zkoušky v mém životě.

Natálie Ritterová, 4. A

Maturita není bez starostí a stresu, vyža-
duje pevnou vůli a vytrvání, neobejde se bez 
psychického selhání a bez podpory spolužáků. 
Samotná zkouška však proběhla v opravdu 
příjemné atmosféře a bylo to zábavné dopo-
ledne. Takže až vám bude nějaký učitel tvrdit, 
že maturita je dialog, rozhovor, diskuze mezi 
učitelem a studentem, věřte mu!

Alžběta Urbánková, oktáva

Dagmar Langarová

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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Oktaváni radující se z úspěšně složené zkoušky – zleva Nicol Dunajová, Mikuláš Böhm, Berenika Oudová 
a Ladislav Hájek.

Maturita v „covidovém roce“ pohledem studentek

Gymnázium T. G. Masaryka získalo fi nan-
ční podporu na projekty zaměřené na pozná-
vání jižní Moravy, Dolního Rakouska a historie 
Moravy a Slezska

Dva projekty Do světa!2021 získaly grant 
z dotačního programu Jihomoravského kraje. 

Projekt „Poznejme přírodní parky Dolního 
Rakouska“ s dotací 200 000 Kč  je zaměřený 
na poznání přírodních lokalit jižní Moravy 
a Dolního Rakouska a je určen především pro 

žáky kvarty a tercie. 
Druhý projekt podpořený ve výši 150 000 Kč 

a nazvaný „Historie, tradice a kulturní dědictví 
našich národů“   je především pro studenty 
2. A a 6. C a jeho cílem je poznávání regio-
nů Moravy  a Slezska, které jsou propojeny 

historicky i kulturně. Projekt je realizován 
s  partnerskou polskou školou Gimnazjum 
im. Powstánców Ślaskich v  Miedznej, s  níž 
začala spolupráce již v  roce 2007 prostřednic-
tvím dvou projektů eTwinning, které získa-
ly  i European Label a navazují na úspěšný 
projekt Comenius (2010–2012) Landscapes of 
Europe (více informací na www.gymhust.cz).

Jarmila Čeperová, 
koordinátorka projektů

těšily. Konečně nastal den, kdy byly děti paso-
vané na opravdové čtenáře. Poctivě čtení ve 
škole i doma trénovali. Pasování v hustopeč-
ské knihovně předčilo naše očekávání. Najed-
nou jsme se ocitli v písmenkovém království, 
kde jsme plnili tři úkoly. Král i královna nás 
pochválili. Celý program vtipně doprovázel 
kašpárek, kterého si všechny děti okamžitě 
oblíbily. S velkými dojmy jsme odcházeli zpát-
ky do školy.

Paní učitelky a jejich děti ze druhých tříd 

děkují paní Horákové, paní Unverdorbenové, 
panu Fridrichovi a paní Veronice Chrastinové 
za skvěle připravený program a fotky. 

Našli jsme v kalendáři, že 20. června připa-
dá na Den otců. Proč by měly oslavovat jen 
maminky? Tatínci si přece taky chtějí užít ten 
svůj svátek. Tatínky nejen nakreslili, ale posílá-
me jim i přáníčka. 

V  posledních dvou týdnech pak nastal 
opravdový kolotoč výletů. Ať již pěších po 
okolí, nebo těch do vzdálenějších míst. Někte-

ré ročníky využily i služeb místního koupaliště 
a užily si vodních radovánek. 

Před vysvědčením byli pasováni na čtenáře 
i naši prvňáčci. Z knihovny odcházeli s podob-
nými pocity, jako jejich starší spolužáci. 

Žáci devátých ročníků se s naší školou slav-
nostně rozloučili v  sále kina. Přejeme jim do 
dalších let, aby vždy vyšli pravou. 

A Vám, milé děti, rodiče, přejeme pohodo-
vé léto a zasloužený odpočinek. 

Kolektiv ZŠ Komenského
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Žáci prvního a třetího ročníku oboru malíř 
a lakýrník z naší školy se zúčastnili netradiční 
akce s názvem Namaluj Hustopeče, při které 
zkrášlovali zeď na ulici Vinařská. Tématem 
mělo být víno, vinohradnictví a Hustopeče. Za 
pomoci učitelek odborného výcviku Bronisla-
vy Horákové a Pavly Medlové si vybrali jako 
předlohu starý sklípek na Vinařské, který by 
měl být zbourán. 

Kouzlo tohoto starého sklípku jsme chtěli 
zachovat a ke ztvárnění jsme si vybrali malíř-
skou techniku Grisaille v moderním pojetí. 
Na malbu jsme použili několik odstínů šedé 
a zelené v tlumených barvách. Spolu s žáky 
jsme sklípek nafotili, upravili v grafi ckém 
programu a vytvořili předlohu malby. I když 
nám při malbě hodně svítilo sluníčko a bylo 
hezky teplo, tuhle akci jsme si všichni pěkně 
užili. 

Kolektiv SOŠ a SOU

Zúčastnili jsme se akce Namaluj Hustopeče
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Zeď zkrášlili naší prvňáci a třeťáci.

Mateřské školky se loučily s předškoláky
Nejdůležitější povinnost mateřských škol 

na konci školního roku máme v Hustopečích 
úspěšně splněnou. V minulém týdnu byli 
předškoláci slavnostně pasováni na školáky. 
Začalo se v úterý 22. června na Pastelce. 

„Loučíme se s 26 dětmi. Myslím si, že jsme si 
při pasování užili spoustu legrace, a tak to má 
být. Pan král všechny slavnostně odpasoval, 
měli jsme pizzu i šampus a děti jsme vypravili 
ve vší parádě,“ neskrývala radost nad vyda-
řeným odpolednem ředitelka školky Blanka 
Nešporová. 

Nechyběla ani slavnostní přísaha. Paní 
učitelky přísahaly, že se všem dětem budou 
nadále věnovat s náležitou péčí a děti naopak 
slibovaly, že budou vzornými žáky. 

Po náročném školním roce, který děti, rodi-
če i učitelky zvládly na výbornou, je čeká spous-
ta nových povinností. „Budou se učit psát, číst, 
počítat. Nebudou to mít jednoduché. Myslím 
si, že první třída je hodně složitá, ale věřím, že 
to všichni zvládnou, jsou moc šikovní,“ chválí 
své dnes již bývalé svěřence Nešporová. 

V podobně slavnostním i zábavném duchu 
se neslo pasování U Rybiček v sobotu 26. červ-
na. Zde se pasování ujala pro změnu královna 
Kateřina. Do všeobecného veselí, které slav-
nost provázelo, byli zapojeni i rodiče, z čehož 
měli novopečení školáci ohromnou radost, jak 
se můžete přesvědčit na našich fotografi ích 
a záběrech na webu města. 

Školáčci, gratulujeme vám k velkému kroku 
v životě a v nové etapě vám přejeme hlavně 
hodně radosti a nových zážitků.

-nov-
Článek byl zveřejněn 28. 6. 2021 na webu města. Fo
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Pasování v MŠ u Rybiček. ↑ ↓ Pasování v MŠ Pastelka. 
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

SPOLKY

Klub historie otevřel svým členům svoji náruč
V červnu se po dlouhých měsících rozvolni-

la protipandemická opatření, a tak bylo načase 
nabídnout členům nějakou formu možného 
setkávání. 

Od počátku měsíce se začaly scházet taneč-
nice z Tančírny. Velkým překvapením bylo 
jednak, že až na výjimky všechny přišly, a pak 
je obdivuhodné, že naučené tance ani po tak 
dlouhé pauze nezapomněly. Stačila malá 
připomínka a známé tóny.

Již léta zájemci z řad členů přijíždí auty či 
na kolech na hájenku ve Velkých Němčicích na 
setkání zvané JUNIÁLES. Při opékání špekáčků 
a ochutnávání jiných dobrot je příležitost si 
popovídat o všem možném a třeba si i zazpívat 
za doprovodu nástrojů pánů Fialových anebo 
se alespoň zaposlouchat do známých morav-
ských písniček. Letos zde byla příležitost na 
diskuzi ohledně činnosti klubu v dalších měsí-
cích.

Již o dva dny později se necelé dvě desít-
ky členů potkaly v Lednici. V rámci Víkendu 
otevřených zahrad jsme vybrali právě ty na 
Zahradnické fakultě MENDELU. Akademická 
zahrada nabízí studentům klidovou oázu při 
cestě ze školy na koleje, konají se zde i slavnost-
ní akce školy. Na důmyslné konstrukci kvetly 
růže a chodník lemuje celá řada rozmanitých 
květin. Jedenácti tematickými zahradami nás 
provázely studentky 1. ročníku. Připomeňme 
alespoň anglickou zahradu, bílou zahradu, 
rozárium, zahradu kosatců, pivoněk a ibišků. 
Celá procházka končila v kuchyňské zahradě, 

kde byla ukázka pěstování zeleniny a bylinek. 
Provázela nás záplava barev a vůní a museli 
jsme obdivovat, jaká péče je areálu věnována 
a kolik to musí dát práce. Byl to skutečně skvělý 
start víkendu.

Máme před sebou čas dovolených, prázd-
nin. Klub historie a vlastivědy v tomto období 
moc činnosti nevyvíjí. Letošní tábory jsme 
zredukovali jen na jeden turnus, a to v srpnu. 
Chtěli bychom v závěru prázdnin uspořádat 

zážitkový zájezd na Severní Moravu. Od září 
se budou přednášky konat tentokrát druhý 
čtvrtek v měsíci a nové pobytové nabídky nám 
připravuje na podzim i náš dopravce. 

Přeji všem našim členům i našim přízniv-
cům krásné letní dny, načerpání nových sil 
i zážitků o dovolených. Těším se na setkání se 
všemi na akcích klubu. 

Dušan Průdek,
předseda

Již léta zájemci z řad členů přijíždí auty či na kolech na hájenku ve Velkých Němčicích na setkání zvané 
JUNIÁLES.
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Napadlo by vás někdy, že je možné pouze 
pomocí tak nenápadného nástroje jako je 
kytara vyjádřit myšlenku, cit, sdělit příběh 
tak, aby bylo všechno pochopitelné bez jedi-
ného slova? Kytara – jako nastroj komunikace, 
hudba – jako způsob myšlení, poslech – jako 
prostředek k porozumění.

O tom, že je toto možné se přijďte nechat 
přesvědčit 30. července do Evangelického 
kostela v Hustopečích. Instrumentálními 
skladbami napříč obdobími od baroka až po 
současnost posluchače provedou dva studenti 
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 

– Artem Pozdniakov a Veronika Ronecová, kteří 
se představí nejen jako sóloví hráči, ale také 
v společném duu.

V programu koncertu zaznějí skladby 

barokního hudebního velikána Johanna 
Sebastiana Bacha či elegantní klasicistní mini-
atury Luigiho Legnaniho. Epochu romantiz-
mu zpřítomní skladby bratislavského rodáka 
Johanna Kaspara Mertze a španělského kyta-
rového virtuosa Francisca Tárregy. Moderní 
hudbu zastoupí skladby rozmanitých odstínů – 
od temperamentních rytmů tanga nueva Asto-
ra Piazzolly a španělských motivů Manuela 
Maria Ponceho až po potemnělou atmosféru 
variacií Maria Castelnuvo-Tedesca a jazzových 
inspirací Egberta Gismontiho a Sergia Assada.

Veronika Ronecová a Artem Pozdniakov 
jsou mladí a zajímaví umělci, kteří už za sebou 
mají řadu úspěchu. Ačkoliv na jednom podiu 
se setkají poprvé, individuálně už úspěšně 
vystupovali v koncertech, ve kterých vždycky 
nechávali publikum zaujmout krásou věčné-
ho umění. Oba kytaristé jsou laureáti různých 
mezinárodních soutěží. Artem i Veronika se 
zúčastnili řady mistrovských kurzů u tako-
vých kytarových osobností jako je Zoran Dukič, 
Pavel Steidl, Marcin Dylla, Milan Tesař, Vladi-
mir Docenko, Lorenzo Michelli atd.

Kytarový recital
30. 7. 2021 v 19.00

Evangelický kostel, 
Masarykovo nám. 590/4, 69301, Hustopeče
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Po nucené přestávce, vyvolané covidovou 
epidemií, zahájili koncem května svoji sezónu 
i atleti. Mladí závodníci TJ Agrotec Hustopeče 
měli jen omezené tréninkové možnosti, a to 
se také projevilo na jejich výkonnosti. Přesto 
dosáhli několika pozoruhodných výsledků 
hned v prvních závodech.

Galburová na MČR patnáctá v trojskoku
Hustopečská atletka Martina Galburová se 

i ve své první sezóně mezi juniorkami dokázala 
probojovat mezi českou elitu v trojskoku. Výko-
nem 10,88 m, kterého dosáhla ve Znojmě na 
II. lize žen se nominovala na Mistrovství České 
republiky, které se konalo letos na stadio-
nu v Kladně. V prvním pokusu zde zazna-
menala solidních 10,59 m, což se nakonec 
ukázalo být jejím maximem v tomto závodě. 

„Martina potom bohužel dvakrát přešlápla. 
Zejména třetí pokus byl dlouhý, někam za 
hranici jedenácti metrů, což by pro Martinu bylo 
letošní maximum,“ posteskla si trenérka Micha-
ela Houdková. Galburová nakonec skončila na 
15. místě.

Starší žactvo začalo slibně krajský přebor. 
Mayerhofer a štafeta krajskými přeborníky.

Okresní výběry staršího žactva pod vede-
ním hustopečských trenérů Petra Plátení-
ka a Zbyňka Hádera zahájily prvním kolem 
soutěž družstev. Ve zhuštěné sezóně budou 

pouze dvě kola soutěže družstev a v jejich 
rámci je vždy polovina disciplín vyhlášena 
také jako krajský přebor jednotlivců. V prvním 
kole skončili chlapci na třetím místě a děvčata 
dokonce ještě o jednu příčku výš. Obě tak mají 
našlápnuto k postupu do semifi nále Mistrov-
ství Moravy, které se bude konat začátkem září.

V jednotlivých disciplínách, zařazených 
do krajského přeboru, se vedlo nejlépe Nikitě 
Mayerhofer, která naprosto suverénně vyhrála 
hod kladivem výkonem 31,46 m a k titulu kraj-
ské přebornice přidala ještě stříbrnou medaili 
v kouli. Ze soutěže kladivářek jsme si odnesli 
i bronz zásluhou Daniely Fadrné. Výborně se 
vedlo i oběma štafetám na 4 × 60 m. Chlapci 
v sestavě Paulík, Homola, Březovič a Dvoriak 
vybojovali titul krajských přeborníků a děvčata 
skončila těsně druhá. „Dvě zlaté, dvě stříbrné 
a jedna bronzová medaile z krajského přebo-
ru po jeho první půlce je výborným začátkem. 
Ve druhém kole máme ještě několik žhavých 
želízek, které mohou naši medailovou bilanci 
ještě vylepšit,“ pochvaluje si zisk pěti medailí 
trenér Zbyněk Háder. K optimistickému výhle-
du jej opravňují i výsledky z „nemistrovských„ 
disciplín, ve kterých se bude o tituly krajských 
přeborníků bojovat ve druhém kole koncem 
června. Natálie Humpolíková vyhrála disk, 
Štěpán Paulík byl druhý v oštěpu a třetí místa 
vybojovali Daniela Fadrná v disku a Vojtěch 
Homola ve skoku vysokém. Mezi adepty na 

medaili budou patřit i dlouhé štafety na 4 × 
300 m.

Mladší žactvo směřuje do krajského fi nále
Také družstva mladších žáků a žákyň drží 

po prvním dílu základního kola krajské soutě-
že postupové pozice, které by jim umožňovali 
účast v krajském fi nále. Chlapci první kolo 

SPORT

Děti z volejbalového oddílu TJ Agrotec 
Hustopeče se opět vrátily k tréninku. Již v květ-
nu, i přes chladné počasí, se v téměř komplet-

ním složení proháněly na hřišti U Větrolamu. 
Covidové šílenství si vybralo daň nejen v podo-
bě zastaveného sportovního vývoje, ale i ukon-

čení sportování několika jedinců. 
V současné době je nám již plně k dispozici 

sportovní hala, kde se snažíme dohnat „ztra-
cený“ čas. Ve volejbalové technice nenastal 
takový dramatický propad jako ve fyzické 
kondici, která je základem každé sportovní 
činnosti. Děti souhlasily s větší četností i inten-
zitou tréninku, takže není výjimkou setkávání 
vícekrát v týdnu. Důležitá je chuť dětí sporto-
vat a účastnit se tréninků, víceméně všechny, 
samozřejmě včetně jejich rodičů, přizpůso-
bily svůj prázdninový program s ohledem 
na srpnové tradiční soustředění, které bude 
klíčové pro přípravu na příští sezónu. Odchod 
některých hráček, hlavně ve starších katego-
riích, způsobil vrásky na čele trenérskému 
týmu, který se musí rozhodnout o přihlášení 
jednotlivých soutěží. Zcela určitě budou husto-
pečské volejbalistky zastoupeny v kategorii 
žákyň Krajského přeboru, další rozhodnutí je 
složitější. Připadá v úvahu soutěž kadetek příp. 
juniorek, kde kádr hráček není tak široký. Ať už 
se bude hrát soutěž jakákoliv, nejdůležitější 
bude, aby se neopakoval loňský podzim a děti 
mohly hrát a bavit se.

Petr Groh, trenér

Mladí volejbalisté a volejbalistky opět trénují
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Tréninky začaly v květnu.

Hustopečští atleti začali opět závodit

Nikita Mayerhofer vybojovala titul krajské 
přebornice v hodu kladivem starších žákyň.
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Šestnáctý ročník Agrotec Petronas Rally 
je u konce. Při teplotách nad 30 stupňů si ve 
třetím díle českého šampionátu suverénní 
jízdou stylem start–cíl přijel pro nejcenněj-
ší trofej Václav Pech s navigátorem Petrem 
Uhelem ve voze Ford Focus WRC. „Je to krása. 
Hustopeče mám velmi rád, trať tady je speci-
fi cká, je to pravé rally – chvíli to klouže, chvíli 
šotolina, chvíli rychlovka. A když se vyhraje, 
tak je to to nejlepší, co se může stát, takže 
jsem šťastný,“ neskrýval radost z vítězství Pech, 
který úvod sezony nerozjel nejlépe.

Pro Pecha to bylo čtvrté vítězství v Husto-
pečích, a přestože si po celý závod držel náskok 
nad favorizovaným Janem Kopeckým, rozhod-
nuto nebylo do poslední zatáčky. „Jel jsem 
naplno, ale s Honzou to bylo jako na houpačce. 
Konkuroval nám i Filip Mareš, takže vše bylo 
o vteřinkách a do posledních metrů nebylo 
jisté, zda vyhrajeme. Správné závody prostě,“ 
usmívá se Pech.

Jan Kopecký, který letos poprvé jede 
v barvách místního Agrotec Škoda RallyTea-

mu, si tak se svým speciálem Škoda Fabia 
Rally2 Evo přijel pro stříbro se 6sekundovým 
zpožděním. V rozhodujících chvílích ho zradil 

ostrý kámen na trati. „Snažili jsme se Václava 
stáhnout, ale rozhodly Starovice, kde jsme 
udělali defekt,“ vysvětloval na cílové rampě 
Kopecký.

Rally mezi vinicemi je díky svým specifi c-
kým úsekům s nezpevněným povrchem oblí-
beným cílem fanoušků rallysportu. A právě 
v Hustopečích mohli diváci poprvé od covido-
vé pauzy sledovat závody podél trati i v servisní 
zóně, což ocenilo všech 98 startujících posádek. 

„Byla tu velmi hezká atmosféra, všude byli 
diváci. Správné rally se opět vrátilo do Čech,“ 
pochvaloval si Pech.

Šampionát je však na samém začátku 
a jestli Václav Pech dosáhne na nejvyšší příčku, 
na to si budeme muset ještě počkat. „Teď se 
budeme připravovat na Rally Bohemia, která 
se jede už za 14 dní, takže budeme mít co dělat, 
abychom dali auto dohromady a mohli závo-
dit dál,“ plánuje Pech. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 21. 6. 2021 na webu města.

Výsledky naleznete na www.agrotecrally.cz. 

vyhráli, děvčata jsou zatím třetí. Vůbec nejlep-
ší individuální bodový zisk ze všech závodnic si 
připsala Barbora Knapková, která vyhrála běh 
na 60 a 150 m a byla druhá v dálce. Přemoži-
tele nenašli ani Max Blinka v běhu na 60 m 
ve skvělém čase 8,12 s, Amálie Korábová ve 
skoku vysokém (1,38 m), Nela Skočková v kouli 
(8,03) a štafeta chlapců 4 × 60 m. Další medai-
lové pozice přidali Vít Krůza (2. místo 60 m př. 
a 3. místo v dálce), Max Blinka (3. místo v běhu 
150 m), Matouš Jandek (3. místo oštěp), Sára 
Stehlíková (3. místo koule) a Ondřej Stejskal 
(3. místo 60 m př.). „Zdá se, že nám v Hustope-
čích vyrůstají nové atletické talenty. Alespoň 
podle výkonů, které předvádějí v mladším 
žactvu. Skvělými časy udivuje sprinter Max 
Blinka, Barbora Knapková je nejen výbornou 
sprinterkou, ale i dálkařkou, stejně jako Vít 
Krůza. Mezi výškařkami by se zase nemusela 
ztratit Amálie Korábová. Myslím, že o nich ještě 
hodně uslyšíme. Chce to jen poctivě trénovat 
a důkladně se věnovat přípravě,“ chválí mladé 
hustopečské talenty Zbyněk Háder.

Přípravka skončila v základní skupině třetí
V základním kole krajského přeboru skon-

čila hustopečská atletická přípravka na třetím 
místě. Na přímý postup do krajského fi nále to 
bohužel o jedno místo nestačilo, šance tady 
však ještě je. Bude záležet na výkonech druž-
stev v ostatních základních skupinách. Lépe 
se dařilo děvčatům, která držela krok s favo-
ritkami z Břeclavi. Bohužel chlapci tentokrát 
do společného součtu přidali bodů pomálu. 
Z individuálních výkonů vyzdvihneme určitě 
výkony Anežky Fojtíkové, která byla vůbec 
nejlepší bodující dívkou v součtu obou kol ze 
všech startujících. Dařilo se jí ve všech disciplí-

nách, tj. sprintu, dlouhém běhu, dálce i hodu. 
Body do společného součtu chlapců i děvčat 
ještě získali Vendula Seďová, Zora Potůčková, 
Miroslava Jankechová, Samuel Kos, Vasil Musil 
a Jan Šanc.

Po dvou závodech vedeme Zajícovu ligu 
Společné družstvo přípravek a žactva 

se i letos účastní tradiční Zajícovy ligy pro 
menší oddíly jižně od Brna. Po zrušení závo-
du v Bílovicích se první závod této série usku-
tečnil v Ivančicích. Naše družstvo obsadilo 
všechny kategorie a na výsledku to bylo hned 
znát. Získávali jsme jednu medaili za druhou 
a celkově jsme jasně zvítězili. Ve druhém závo-
dě v Oslavanech nám chybělo několik tradič-

ních opor, zejména v kategorii mladšího žactva. 
I přesto se nám podařilo skončit na druhém 
místě, což v součtu obou závodů znamená 
průběžné těsné vedení v soutěži. Medaile pro 
Hustopeče vybojovali: Štěpán Paulík, Daniela 
Fadrná, Nikita Mayerhofer, Vendula a Niko-
la Seďovy, Vít a Martin Krůzovi, Anežka, Jan 
a Josef Fojtíkovi, Bára Knapková, Samuel Kos, 
Adéla Šebestová, Lea Fraňková, Vojtěch Homo-
la, Miroslava Jankechová a Viktorie Urbánko-
vá. Věříme, že se na podzim našemu družstvu 
podaří udržet se v čele soutěže. Pomoci by mu 
v tom měl jeden závod této série, který se má 
konat na novém hustopečském stadionu. 

-had-

Družstvo atletiky TJ Agrotec Hustopeče je po dvou závodech Zajícovy ligy na prvním místě. 
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Rally mezi vinicemi ovládl Václav Pech
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Usnesení ze 71. schůze Rady města 
Hustopeče konané dne 11. 5. 2021 v zaseda-

cí místnosti na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/71/21:RM schválila zrušení směr-
nice starosty č. 1/2003 pro zvýšení efektivnosti 
některých samosprávných činností. 

Usnesení č. 3/71/21:RM schválila zrušení příkazu 
starosty č. 2/2003 o zajištění aktualizace webo-
vých stránek města Hustopeče. 

Usnesení č. 4/71/21:RM projednala předlo-
ženou dokumentaci dle Smlouvy o dílo na 
Stavební úpravy velkého krytého bazénu ze 
dne 22.04.2018, uzavřenou s Ing. Václavem 
Cichrou, IČ 41530047, se sídlem Šakvická 405, 
691 05 Zaječí a ukládá vedení města uplat-
nit sankce v souladu se zněním smlouvy 
za opožděné dodání díla. K plnění má dále 
RM následující připomínky: předložení PD 
neodporující podmínkám Smlouvy o dílo, za-
pracovat připomínky MPO, doložení opravené 
PD do 30 dnů od výzvy k úpravě.

Usnesení č. 5/71/21:RM projednala předloženou 
dokumentaci dle Smlouvy o dílo na zho-
tovení PD na rekonstrukci malého krytého 
bazénu vč. ochozů ze dne 11.06.2018, uzavře-
nou s Ing. Václavem Cichrou, IČ 41530047, se 
sídlem Šakvická 405, 691 05 Zaječí a ukládá ve-
dení města uplatnit sankci v souladu se zněním 
smlouvy za opožděné dodání díla. K plnění má 
dále RM následující připomínky: předložení 
PD neodporující podmínkám Smlouvy o dílo, 
zapracovat připomínky MPO, doložení oprave-
né PD do 30 dnů od výzvy k úpravě.

Usnesení č. 6/71/21:RM schválila projektovou 
dokumentaci investora ČEZ Distribuce a.s., 
Teplická 874/8, Děčín na stavbu „kabelové 
vedení nízkého napětí 0,4kV uložené v zemi 
Celné“ a pověřuje starostku podpisem situač-
ního výkresu s podmínkou vedení kabeláže v 
chráničce v celé délce, z důvodu možného bu-
doucího využití pozemku majitelem.

Usnesení č. 7/71/21:RM odkládá schválení uza-
vření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene s budoucím oprávněným 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 
24729035 na stavbu „kabelové vedení nízké-
ho napětí 0,4kV uložené v zemi, Celné“, která 
má být provedena na pozemku ve vlastnictví 
města Hustopeče parc.č. st. 110, 335/1 a 335/2 
k.ú. Celné Těchonín za jednorázovou úplatu 
1.000 Kč bez DPH, do úpravy PD dle požadav-
ku města.

Usnesení č. 8/71/21:RM odkládá schválení uza-
vření Smlouvy o spolupráci s Vodovody a 
kanalizacemi Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 
690 02 Břeclav, IČ: 49455168 při rekonstrukci 
části vodovodu na ul. Údolní v Hustopečích. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. Z důvodu ne-
srovnalosti v bodě III odst 4.

Usnesení č. 9/71/21:RM schválila složení komise 
pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Oprava krytu komunikace v části Dukelského 
náměstí, Hustopeče“ …, …, …, náhradníci: …, …, 
… .

Usnesení č. 10/71/21:RM schválila návrh do-
datku č. 1, kterým se mění povinnost uhradit 
poplatek za provedení vkladu vlastnického 
práva do katastru, která nově připadá na měs-
to Hustopeče. 

Usnesení č. 11/71/21:RM trvá na zachování sloupu 
VO na ul. Vinařská, u Štinkovky. 

Usnesení č. 12/71/21:RM doporučuje ZM ke 
schválení uzavření Smlouvy o bezúplatném 
převodu věci nemovitých, a to pozemku parc. 
č. 4542/319, orná půda, o výměře 1366 m2 v 
obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, na listu 
vlastnictví č. 12219 s Němec Jiří stavitel, s.r.o., 
Vídeňská 125a, 619 00 Brno, IČ: 26957841 

Usnesení č. 13/71/21:RM nesouhlasí s udělením 
povolení úplné uzavírky chodníku a prostran-
ství před stavbou na ulici Kollárova žadateli 
Stavební společnost Čáslava s.r.o., Tomáškova 
908/21, Brno. RM schvaluje harmonogram pra-
cí včetně komentáře a stavbu podchůdného 
lešení.

Usnesení č. 14/71/21:RM schválila výzvu k podá-
ní nabídek na zakázku malého rozsahu "PD 
komunikace 2021" na zpracování projektové 
dokumentace několika místních komunikací v 
Hustopečích. Jedná se o: 

1. PD rekonstrukce chodníku a zřízení podélného 
parkování na ulici Nádražní 

2. PD parkoviště u polikliniky, včetně přístupu do 
polikliniky a příjezdu na heliport, 

3. PD rekonstrukce ulice Pitnerova (komunikace, 
podélné parkování, chodník, pěší zóna), 

4. PD rekonstrukce chodníku na ulici Havlíčkova 
a Kollárova v Hustopečích. 

Text výzvy je přílohou zápisu. 
Usnesení č. 15/71/21:RM schválila seznam oslo-

vených uchazečů na veřejnou zakázku malého 
rozsahu "PD komunikace 2021" 

- Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, Na zahradách 
1151/16, 690 02, Břeclav 

- Projekce dopravních staveb, s.r.o., IČ: 09669698, 
Školní 1793/13, 690 03 Břeclav 3 

- JANČÁLEK s.r.o., IČ: 26234149, U Tržiště 22, 690 
02 Břeclav 

Usnesení č. 16/71/21:RM schválila složení komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku "PD komunikace 2021".

Členové: …, …, … 
Náhradníci: …, …, … 
Usnesení č. 17/71/21:RM schválila uzavře-

ní Smlouvy č. 30147/00002 se společností 
Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 
1300/23, Břeclav, IČ: 49455168. Smlouva v 
příloze. 

Usnesení č. 18/71/21:RM schválila uzavření 
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních 
vod č.33704/00001 s Vodovody a kanalizacemi 
Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, 
IČ: 49455168 pro lokalitu Základní umělec-
ké školy Nádražní 194/20a, Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 
Usnesení č. 19/71/21:RM schválila uzavře-

ní Nájemní smlouvy se CITY-TOOLS, s.r.o., 
IČO:60752165, Preslova 406/94, 602 00 Brno na 
užívání části pozemku p.č. 908/2 zapsaného na 
LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem 
umístění autobusové zastávky za roční nájem-
né 2.000 Kč + DPH. 

Usnesení č. 20/71/21:RM schválila uzavře-
ní Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
7700101063_1/VB se společností GasNet s.r.o., 
Klíšská 940/96, Ústí nad Labem na stavbu 
„REKO MS Hustopeče – Pionýrská, číslo stavby: 
7700101063“, která byla realizována na pozem-
ku města parc.č. 991/1, parc. č. 4542/2, parc. č. 
4542/443, k.ú. Hustopeče u Brna dle podmínek 
uvedených ve smlouvě. Smlouva v příloze. 

Usnesení č. 21/71/21:RM schválila uzavře-
ní Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
770071424_1/VB se společností GasNet s.r.o., 
Klíšská 940/96, Ústí nad Labem na stavbu 
„REKO MS Hustopeče – Mrštíkova II, číslo 
stavby: 7700071424“, která byla realizována 
na pozemku města parc.č. parc. č. 284/4, parc. 
č. 284/5, parc. č. 474/1, parc. č. 626/1, k.ú. 
Hustopeče u Brna dle podmínek uvedených ve 
smlouvě. Smlouva v příloze. 

Usnesení č. 22/71/21:RM schválila uzavření 
Nájemní smlouvy s nájemcem Formanka 
hotel & kemp s.r.o., Böhmova 1776/15, 621 
00 Brno, IČ: 07874529 na pronájem hotelu, 
kempu a restaurace Formanka na pozemku 
p.č. KN 882 vedeném jako zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 794 m2 včetně umístěného 
objektu občanské vybavenosti s č.p. 448, po-
zemku p.č.KN 883 vedeného jako zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 47 m2 včetně umís-
těné stavby bez č.p/č.e., v geometrickém plánu 
č.2710-400/2008 nově vytvořeném a vyčleně-
ném pozemku p.č.KN 885/20 o výměře 5154 m2 
a pozemcích p.č. KN 885/6, 885/7, 885/8, 885/9, 
885/10, 885/11, 885/12, 885/13, 885/14, 885/15, 
885/16 a 885/17 včetně umístěných chatek, kaž-
dými o výměře 13 m2, zapsaných na LV č. 10001 
pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče. Měsíční ná-
jemné činí 93.334 Kč + DPH, smlouva se uzavírá 
na dobu určitou 7 let s roční opcí. Rada města 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 23/71/21:RM schválila pořízení PD 
na opravu ZTI, elektrorozvodů a VZT v ku-
chyni a jejím zázemí v objektu Formanky v 
Hustopečích. RM pověřuje starostku výběrem 
zhotovitele PD a podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 24/71/21:RM schválila uzavření doho-
dy o splátkách vyúčtování vodného a stočného 
dle fa. č. 100082 se společností RaJ group s.r.o., 
Böhmova 1776/15, 621 00 Brno, IČ: 01749986 s 
měsíční splátkou 30.000 Kč počínaje měsícem 
květen 2021.

 Usnesení č. 25/71/21:RM schválila obchodní pod-
mínky dohodce FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 
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2040, 272 01 Kladno, IČ: 26439573 pro obcho-
dování elektřiny a plynu na Českomoravské 
komoditní burze. 

Usnesení č. 26/71/21:RM vzala na vědomí před-
ložené zásady fi nanční spoluúčasti investora 
na rozvoji města Hustopeče a vzor plánovací 
smlouvy. Další upřesnění: sazba fi nančního 
příspěvku dle Zásad pro výstavbu města Rosice.

Usnesení č. 27/71/21:RM schválila vyřazení ma-
jetku z evidence majetku pro MŠ Školní ve výši 
207.994,99 Kč. Inventurní soupis vyřazovaného 
majetku je přílohou zápisu. 

Majetek v účetní hodnotě 106.607 Kč na zá-
kladě smluvního ujednání bude předán MŠ 
Stará Turá. Byl pořízen z dotace – společného 
projektu obou MŠ, majetek ve stejné hodnotě 
zůstává MŠ Školní. Ostatní majetek ze soupisu 
bude vyřazen likvidací. 

Usnesení č. 28/71/21:RM vzala na vědomí infor-
maci o počtech zapsaných dětí do prvních tříd 
základních škol v Hustopečích pro školní rok 
2021-2022. 

Usnesení č. 29/71/21:RM schválila prázdninový 
provoz Mateřských škol Hustopeče. MŠ Školní 
bude uzavřena od 01.08. do 31.08.2021, MŠ Na 
Sídlišti bude uzavřena od 01.07. do 30.07.2021, 
a od 25.08. do 31.08.2021. 

Usnesení č. 30/71/21:RM schválila navýšení 
měsíční úplaty za žáka v MŠ Hustopeče, Na 
Sídlišti 5, na částku 500 Kč/měsíc, s účinností 
od 01.09.2021. Dochází tím ke sjednocení výše 
úhrady na obou MŠ. 

Usnesení č. 31/71/21:RM bere na vědomí výsledek 
hospodaření p.o. Spozam za 1Q 2021, ovlivně-
ný uzavřeným provozem z důvodu opatření 
Covid-19. 

Usnesení č. 32/71/21:RM schválila přípravu orga-
nizaci akce "Namalujme Hustopeče" na ulici 
Vinařská. 

Usnesení č. 33/71/21:RM schválila s účinností od 
01.07.2021 zrušení vybírání smluvní odmě-
ny 3.000 Kč na základě Smlouvy o uzavření 
dohody se snoubenci o konání svatebního ob-
řadu mimo místo schválené Radou města 
Hustopeče a na základě Smlouvy o uzavření 
dohody se snoubenci o konání svatebního ob-
řadu v den státního svátku. 

Usnesení č. 34/71/21:RM schválila zrušení 
Pověření k podpisu Smlouvy o uzavření do-
hody se snoubenci o konání svatebního 
obřadu mimo místo schválené Radou měs-
ta Hustopeče vedoucím odboru správních 
činností panem Bc. Miroslavem Svobodou a 
zrušení Pověření k podpisu Smlouvy o uzavře-
ní dohody se snoubenci o konání svatebního 
obřadu v den státního svátku vedoucím odbo-
ru správních činností, panem Bc. Miroslavem 
Svobodou. 

Usnesení č. 35/71/21:RM schválila objednávku 
nové travní sekačky SECO Starjet P6 (2021), 
včetně příslušenství, pro potřebu Městských 
služeb Hustopeče od fi rmy Synpro, s.r.o., 
Hlavní 406, Dolní Dunajovice, IČ: 29228298 za 
cenu 157.074 Kč vč. DPH.  

Usnesení č. 36/71/21:RM schválila pořízení 
10 ks sestav nové výpočetní techniky (PC + 

monitory) pro potřeby MěÚ od fi rmy MCS plus, 
s.r.o., Janáčkova 888/4, 693 01 Hustopeče, IČ: 
25535391, za vysoutěženou cenu 20.240 Kč bez 
DPH/ks (16.490 + 3.750). Nabídky jsou přílo-
hou zápisu. 

Usnesení č. 37/71/21:RM schválila objednávku 
nového diskového úložiště - IBM Stormwize 
V5035SFF od fi rmy C System CZ, a.s., Otakara 
Ševčíka 938/56, 636 00 Brno, IČ: 27675645, za 
cenu 705.026 Kč bez DPH. Specifi kace a nabíd-
ka je přílohou. 

Usnesení č. 38/71/21:RM schválila uzavření krát-
kodobé nájemní smlouvy s Ivou Litrbackou, 
Kosmákova 581/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 
08662053 na užívání části pozemku p.č.81/8 o 
výměře 15 m2 vedeného na LV č.10001 v k.ú. 
Hustopeče u Brna za nájemné 680 Kč + DPH 
za účelem umístění restaurační předzahrádky.

Usnesení č. 39/71/21:RM schválila záměr nájmu 
části pozemku p.č.81/8 o výměře 15 m2 vede-
ného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. 
Hustopeče u Brna za účelem umístění restau-
rační předzahrádky.

Usnesení č. 40/71/21:RM schválila objednávku 
na zpracování projektové dokumentace na 
demolici kabin na Městském stadionu, projek-
tantem Ing. arch. Jakub Caha, Dlouhá 1207/14, 
Hustopeče, IČ 74599054, za cenu 26.000 Kč.

Usnesení ze 72. schůze Rady města 
Hustopeče konanou dne 25. 5. 2021 v zase-

dací místnosti na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/72/21: RM ukládá MPO připravit 
novou Obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hos-
podářství s úpravou navýšení poplatku o 100 Kč 
na 700 Kč za občana s platností od 01.01.2021.

Usnesení č. 3/72/21: RM ukládá MPO a EO při-
pravit podklady pro úpravu Obecně závazné 
vyhlášky o stanovení koefi cientu pro výpočet 
daně z nemovitostí pro zvýšení místního ko-
efi cientu na 2. Současně předložit i kalkulaci 
výnosů.

Usnesení č. 4/72/21: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení vyhlášení záměru prodeje části městského 
pozemku p.č. 1370/1, o výměře cca 104 m2, ve-
deného jako ostatní plocha v katastrálním 
území Hustopeče u Brna, za cenu dle znalec-
kého posudku, minimálně však za 980 Kč/m2.

Usnesení č. 5/72/21: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení vyhlášení záměru o uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí směnné, kde předmětem 
směny bude ideální polovina pozemku p.č. 
3671, o výměře 317 m2, ve vlastnictví města 
Hustopeče, vedena jako ostatní plocha , na LV 
č. 10001, v k.ú. Hustopeče u Brna, za ideální 
spoluvlastnický podíl poloviny pozemku p.č. 
498/14, o výměře 314 m2, ve vlastnictví RPF 
CONSULTING s.r.o., Havlíčkova 297/4, 69301 
Hustopeče, veden jako orná půda, na LV č. 3307, 
v k.ú. Hustopeče u Brna; s možností budoucího 
převodu zbývajícího spoluvlastnického podílu. 

Usnesení č. 7/72/21: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení aktualizovaný Plán rozvoje sportu města 
Hustopeče v roce 2018 - 2025. 

Usnesení č. 8/72/21: RM schválila podání žádos-
ti o dotaci z dotačního investičního programu 
č. 162 52 Národní sportovní agentury, výzva 
12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice 
do 10 mil. Kč, na realizaci akce „00283193 
Hustopeče, tenisové kurty, technické zhodno-
cení.“ Z: Ing. Miroslav Pipal T: 31.12.2021 

Usnesení č. 9/72/21: RM schválila podání žádosti o 
dotaci z dotačního investičního programu č. 162 
52 Národní sportovní agentury, výzva 13/2020 
Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. 
Kč, na realizaci akce „00283193 Hustopeče, kry-
té bazény, technické zhodnocení.“

Usnesení č. 10/72/21: RM doporučuje ZM ne-
schválení vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku p.č. 1032, vedený jako zahrada, na LV 
10001, v k.ú. Hustopeče u Brna. Z: Ing. Miroslav 
Pipal T: 31.12.2021 

Usnesení č. 11/72/21: RM ukládá MPO prověřit 
užívací vztah k pozemku p.č. 1032, vedený jako 
zahrada, na LV 10001, v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 12/72/21: RM schválila uzavře-
ní smlouvy o spolupráci s Vodovody a 
kanalizacemi Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 
690 02 Břeclav, IČ: 49455168 při rekonstrukci 
části vodovodu na ul. Údolní v Hustopečích. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/72/21: RM schválila uzavře-
ní smlouvy s nově vznikající společností 
Contera Park Hustopeče s.r.o., IČO: 07959966, 
Technická 2247, 251 01 Říčany, IČ: 07959966 o 
bezúplatném převodu zkolaudované stavby 
„Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská 
– Žižkova, včetně OK" na město Hustopeče. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. Smlouva 
bude uzavřena po dokončení fúze společnos-
ti UNIPORT INVESTMENT I s.r.o., Technická 
2247, 251 01 Říčany, IČ: 04496418 na nově vzni-
kající společnost Contera Park Hustopeče s.r.o., 
IČO: 07959966, Technická 2247, 251 01 Říčany, 
IČ: 07959966. 

Usnesení č. 14/72/21: RM schválila uzavření 
smlouvy s nově vznikající společností Contera 
Park Hustopeče s.r.o., IČO: 07959966, Technická 
2247, 251 01 Říčany o převodu práv a povinností 
ze zkolaudované stavby „Hustopeče – obsluž-
ná komunikace Brněnská – Žižkova, včetně OK" 
na město Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. Smlouva bude uzavřena po dokonče-
ní fúze společnosti UNIPORT INVESTMENT 
I s.r.o., Technická 2247, 251 01 Říčany, IČ: 
04496418 na nově vznikající společnost 
Contera Park Hustopeče s.r.o., IČO: 07959966, 
Technická 2247, 251 01 Říčany, IČ: 07959966. 

Usnesení č. 15/72/21: RM schválila uzavření 
servisní smlouvy na servisní zabezpečení ne-
přerušitelných záložních systémů elektrické 
energie v Kině Hustopeče s UPC Technology, 
spol, s r.o. se sídlem Za školou 648/3, 617 00 
Brno, IČ 4160537. 

Usnesení č. 16/72/21: RM schválila uzavření 
Smlouvy č. JMK071245/21/ORR o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rám-
ci dotačního programu: Podpora boje proti 
suchu, zadržení vody v krajině a následná péče 
o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 
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2021, s Jihomoravským krajem, IČ: 70888337, se 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, 
za účelem spolufi nancování akce „Dosadba 
zeleně ve městě Hustopeče.“ Text smlouvy je 
přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 17/72/21: RM schválila uzavření 
Smlouvy o dílo na revitalizaci jezírka v areálu 
CVČ Hustopeče, s MK HYDROIZOL s r.o., IČO: 
09353658, se sídlem Dukelská 1257/12, 790 
01 Jeseník, za cenu 148.166 Kč vč. DPH. Text 
smlouvy je přílohou zápisu Z: Ing. Miroslav 
Pipal T: 31.12.2021

Usnesení č. 18/72/21: RM neschvaluje umístění 
závory na pronajatý pozemek p.č. 1185/1 před 
vjezdem na parkoviště ředitelství u fi rmy 
Frauenthal. 

Usnesení č. 19/72/21: RM schválila výběr nej-
vhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Oprava 
krytu komunikace horní části Dukel. náměstí" 
uchazeče Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 
00 Praha 8, IČ: 26271303. 

Usnesení č. 20/72/21: RM schválila pořadí na-
bídek na dalších místech u veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce ,,Oprava 
krytu komunikace horní části Dukel. náměstí": 

2. TD LKW, Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 
29380421.

Usnesení č. 21/72/21: RM schválila smlouvu o 
dílo na plnění z veřejné zakázky malého roz-
sahu ,,Oprava krytu komunikace horní části 
Dukel. náměstí" se zhotovitelem Skanska a.s., 
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303. 
za cenu 564.440 Kč bez DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/72/21: RM schválila 
smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-
014330073495/001 - MDP se společností EG.D, 
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, 
na stavbu „Hustopeče, Javorová, úprava příp. 
…“, která byla realizována na pozemku města 
parc.č. 2185/5, k.ú. Hustopeče u Brna dle pod-
mínek uvedených ve smlouvě. 

Usnesení č. 23/72/21: RM schválila smlouvu o 
umístění technického zařízení na sběr a další 
zpracování dat pro osobní doklady vydávané v 
působnosti Ministerstva vnitra; č. 121/DS/2021, 
uzavřenou mezi Státní tiskárnou cenin, stát-
ní podnik, Růžová 6, 110 00 Praha 1 a Městem 
Hustopeče. 

Usnesení č. 24/72/21: RM schválila dodatek č.2 
smlouvy s Mezinárodním centrem slovanské 
hudby, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno, IČ: 26235064, 
kterým se pro rok 2021 snižuje počet koncertů 
pořádaných v Hustopečích na 1. Text dodatku 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 25/72/21: RM schválila záměr proná-
jmu části nebytových prostor o výměře cca 51,6 
m2 (přípravna, čekárna, ordinace) v objektu 
Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 
01 Hustopeče, který je součástí pozemku p.č. 
1074/2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Záměr je zve-
řejňován z důvodu přechodu formy podnikání 
nájemce z fyzické osoby na právnickou osobu. 
Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/72/21: RM neschvaluje umístění 

sídla nově vznikající společnosti Oční ambu-
lance Hustopeče s.r.o., na adrese Hustopeče, 
Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, město 
Hustopeče souhlasí s umístěním provozovny 
společnosti. O možnosti umístění sídla je mož-
no jednat po případném uzavření nájemní 
smlouvy.

Usnesení č. 27/72/21: RM odkládá uzavření do-
datku č.2 ke smlouvě o realizaci reklamních 
kampaní s H-Media s.r.o., Řeznická 662/17, 110 
00 Praha, IČ: 25069713, kterým se ukončuje vy-
užívání reklamních ploch v objektu polikliniky 
v Hustopečích a H-media přenechává městu 3 
reklamní nosiče namísto hrazení odměny za 1. 
polovinu roku 2021. Rada města pověřuje sta-
rostku podpisem dodatku. Nejprve musí být 
projednáno možné využití nabízené techniky 
složkami města.

Usnesení č. 28/72/21: RM odkládá uzavření do-
datku č. 3 ke smlouvě o realizaci reklamních 
kampaní s H-Media s.r.o., Řeznická 662/17, 110 
00 Praha, IČ: 25069713, kterým se snižuje vyu-
žití reklamních ploch na městském úřadě na 
polovinu a na 2. polovinu roku 2021 se snižuje 
úhrada na 1000 Kč + DPH a nevyužitý reklamní 
nosič přechází do majetku města. Rada města 
pověřuje starostku podpisem dodatku po pro-
jednání předchozího usnesení. 

Usnesení č. 29/72/21: RM schválila uzavření 
smlouvy na provádění prohlídek, servisu a 
oprav bezpečnostních zařízení na objektu 
Žižkova 22b, 693 01 Hustopeče se společností 
LUMI, s.r.o., Vídeňská 151/104c, Brno PSČ 619 
00, IČ: 46972391 za cenu revizí 4.980 Kč bez 
DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/72/21: RM schválila uza-
vření smlouvy o provádění záručního a 
pozáručního servisu na automatické dveře 
Penzionu Žižkova 1, 69301 Hustopeče se spo-
lečností TRIDO, s.r.o., Na Brankách 3, Blansko, 
PSČ 678 01, IČO: 65278151 v objektu Žižkova 
22b, 693 01 Hustopeče za cenu jednotlivé 
pravidelné prohlídky 2.440 Kč bez DPH. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/72/21: RM schválila souhlas se 
stavbou parkovací plochy ze zasakovací dlažby 
investora …, Vrchlického 131/5, 693 01 Hustopeče 
na pozemku p.č. 1186 v k.ú. Hustopeče u Brna. 
Rada města pověřuje starostku města podpi-
sem situačního výkresu. 

Usnesení č. 32/72/21: RM neschvaluje umístění 
reklamního banneru a nádrže na části pozem-
ku p.č. 3167/1 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 33/72/21: RM doporučuje ZM ke 
schválení kupní smlouvu s obcí Starovice, 
Starovice 180, 69301 Starovice, IČ: 00283584 na 
část pozemku p.č. 1086/65 v k.ú. Starovice v roz-
sahu nově vytvořeného a vyděleného pozemku 
p.č. 1086/123 dle GP za cenu 50 Kč/m2 a náklady 
spojené s převodem pozemku.

Usnesení č. 34/72/21: RM bere na vědomí zápis ze 
stavební komise ze dne 19.05.2021 

Usnesení č. 35/72/21: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora …, …., … , na stavbu 
PNEUSERVIS - objekt č. p. 1441, nástavba + pří-
stavba + stavební úpravy - změna stavby před 

dokončením - KN pč. 1482/2 a KN p.č. 1483 - ul 
Hradní - kú. Hustopeče u Brna a pověřuje sta-
rostku podpisem situačního výkresu 

Usnesení č. 36/72/21: RM doporučuje ZM ke 
schválení povolení vstupu do chodníku na 
pozemku p.č. 1243 v k.ú. Hustopeče u Brna na 
ulici Nádražní v Hustopečích u domu č.p. 252, 
a to za účelem vybudování přípojky sdělova-
cího kabelu společnosti itself s.r.o. ke stavbě 
pod názvem FTTH Hustopeče –BD Vinařská, 
za podmínek uvedení chodníku do původního 
stavu a jeho celoplošném předláždění a slo-
žení kauce ve výši 50.000 Kč. Detail umístění 
vstupů do chodníku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 37/72/21: RM neschválila parkování 
na pozemku města p.č. 285/4  před RD č.p. 462 
na ulici Herbenova v Hustopečích dle žádosti 
spol. Davcom s.r.o. Doporučuje jednat s měs-
tem Hustopeče, jako vlastníkem pozemku p.č. 
3349/1 (orná půda) na pronájem pozemku (pod 
patou dálnice), za účelem zpevnění plochy a 
parkování osobních automobilů. RM souhlasí s 
projektovou dokumentací na přestavbu domu 
č.p. 462.

Usnesení č. 38/72/21: RM neschvaluje projekto-
vou dokumentaci „Přestavba domu Dukelské 
nám. 38/12, …“. RM požaduje doložení potřeb-
ného počtu parkovacích míst na vlastních 
pozemcích v dostupné a přijatelné vzdálenos-
ti. Případně mohou být parkovací místa řešena 
jako přídatné spoluvlastnictví k jednotlivým 
bytovým jednotkám.

Usnesení č. 39/72/21: RM schválila prodloužení 
vodovodního řadu a výstavbu vodovodních pří-
pojek na ul. Bratislavská, v zastoupení investora 
ELEKTRO-TEAM s.r.o., IČ: 3052478, Dukelské 
nám. 96/25. Rada města pověřuje starost-
ku města podpisem situačního výkresu. RM 
upozorňuje investora na povinnost zřízení 
věcného břemene oprav inženýrských sítí při 
případném přebírání vodovodního řadu měs-
tem, případně jiným provozovatelem řadu..

Usnesení č. 40/72/21: RM neschválila projektovou 
dokumentaci pro stavbu Zahradního skladu 
na pozemku p.č. 4792/153 v k.ú. Hustopeče u 
Brna investor …, …, … a …, …, …. RM nesouhlasí s 
plánovanou brankou do biokoridoru.

Usnesení č. 41/72/21: RM neschvaluje uděle-
ní souhlasu s vybudováním parkovacího 
místa na pozemku p.č. 4542/23 v k.ú. Hustopeče 
u Brna. Požaduje před projednáním žádos-
ti žadatelem doložit souhlasné vyjádření 
poskytovatele dotace SFDI se změnou soused-
ní stavby – bezbariérového chodníku a doložit 
projekt připravované stavby. 

Usnesení č. 42/72/21: RM schválila souhlas s ná-
stavbou, přístavbou a stavebními úpravami 
lisovny s následnou změnou užívání na RD 
ul. Kurdějovská na pozemku p.č. 494/3 v k.ú. 
Hustopeče u Brna, …, …, …. 

Usnesení č. 43/72/21: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora …, …, … a SBD Pálava 
Hustopeče na stavbu" Umístění balkonů – BD 
č.p. 1032/2, Hustopeče". Město nesouhlasí s 
umístěním jeřábu a staveniště na cyklostez-
ku ani silnici. Jeřáb bude umístěn na ploše 
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parkovacích stání za podmínky uvedení par-
kovacích stání do původního stavu, a složení 
kauce na případné škody ve výši 50.000 Kč.

Usnesení č. 44/72/21: RM schválila uzavření 
Smlouvy o zřízení věcného břemene se spo-
lečností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567 na stavbu "Přeložka 
STL plynovodní přípojky pro objekt č. ev. 
511 ulice Bratislavská, Hustopeče, číslo stav-
by 8800082909", která byla realizována na 
pozemcích města parc.č. 192/2, 108/15, k.ú. 
Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu 
5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 45/72/21: RM schválila podporu a 
souhlas s pořádáním akce XVI. AGROTEC 
PETRONAS rally 2021. 

Usnesení č. 46/72/21: RM schválila souhlas s vy-
užitím místních komunikací při konání XVII. 
AGROTEC PETRONAS rally 2021 v době její-
ho konání pro AGROTEC AUTOKLUB v AČR, 
Brněnská 74, Hustopeče, PSČ 693 01. 

Usnesení č. 47/72/21: RM schválila uzavření do-
hody o propagaci a reklamě se spol. AGROTEC 
a.s., Brněnská 74, Hustopeče, IČ: 00544957 na 
akci XVI. AGROTEC PETRONAS rally 2021 na 
plnění za cenu 50.000 Kč + DPH. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 48/72/21: RM schválila výběr 
nejvhodnější nabídky na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu: „PD Komunikace 2021“ 
uchazeče:

Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, Na zahradách 
1151/16, 690 02, Břeclav na následující části 
zakázky: 

PD rekonstrukce chodníku a zřízení podélného 
parkování na ulici Nádražní; 

PD parkoviště u polikliniky, včetně přístupu do 
polikliniky a příjezdu na heliport; 

PD rekonstrukce ulice Pitnerova (komunikace, 
podélné parkování, chodník, pěší zóna) a

Projekce dopravních staveb, s.r.o., IČ: 09669698, 
Školní 1793/13, 690 03 Břeclav 3 na následující 
části zakázky: 

PD rekonstrukce chodníku na ulici Havlíčkova a 
Kollárova v Hustopečích.

Usnesení č. 49/72/21: RM schválila pořadí nabídek 
na dalších místech u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „PD Komunikace 
2021“: Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, Na 
zahradách 1151/16, 690 02, Břeclav na část 
zakázky: PD rekonstrukce chodníku na ulici 

Havlíčkova a Kollárova v Hustopečích.
Usnesení č. 50/72/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu „PD Komunikace 2021" se zho-
tovitelem: Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, Na 
zahradách 1151/16, 690 02, Břeclav, na následu-
jící části zakázky: 

"PD rekonstrukce chodníku a zřízení podélného 
parkování na ulici Nádražní" za cenu: 159.520 
Kč bez DPH; 

"PD parkoviště u polikliniky, včetně přístupu 
do polikliniky a příjezdu na heliport" za cenu: 
212.400 Kč bez DPH, a 

"PD rekonstrukce ulice Pitnerova (komunikace, 
podélné parkování, chodník, pěší zóna)" za 
cenu 198.670 Kč bez DPH. Vzor smlouvy je pří-
lohou zápisu.

Usnesení č. 51/72/21: RM schválila uzavření 
Smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu „PD Komunikace 2021" se zho-
tovitelem: Projekce dopravních staveb, s.r.o., 
IČ: 09669698, Školní 1793/13, 690 03 Břeclav 3 
za cenu: 163.500 Kč bez DPH, na část zakázky: 
d. PD rekonstrukce chodníku na ulici 
Havlíčkova a Kollárova v Hustopečích. Vzor 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 52/72/21: RM schválila uzavření Kupní 
smlouvy s Visitech a.s., Košinova 655/59, 612 00 
Brno, IČ 25543415, na pořízení licencí subscrip-
tion Flowmon ADS Standard na 12 měsíců za 
cenu 149.995 Kč bez DPH. Text smlouvy je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č. 53/72/21: RM schválila udělení plné 
moci pro … pro zastupování města Hustopeče 
jako vlastníka na shromáždění Společenství 
vlastníků jednotek v domě Svat. Čecha 1 a 
3, dne 29.05.2021, s právem hlasování za 
město v rozsahu předloženého programu 
shromáždění. 

Usnesení č. 54/72/21: RM schválila uzavření do-
datku č.4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, na 
adrese Smetanova 78/2 Hustopeče, uzavřený 
mezi městem Hustopeče a …, nar. …, …, nar. …, 
…, nar. … a …, nar. …, všichni trvale bytem …, …, 
kterým se současným nájemníkům prodlužuje 
nájem do 31.05.2022. Text dodatku je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 55/72/21: RM schválila uzavře-
ní nájemní smlouvy k bytu č. 28, na adrese 
Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, mezi městem 
Hustopeče a …, nar. …, a to s platností od 

01.06.2021 do 31.05.2022. Text smlouvy je pří-
lohou zápisu. 

Z: PhDr. Tomáš Laz Ing. Miroslav Pipal T: 
08.06.2021 

Usnesení č. 56/72/21: RM schválila uzavře-
ní nájemní smlouvy k bytu č. 30, na adrese 
Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, mezi městem 
Hustopeče a manželi … (nar. …) a … (nar. …) …. 
Smlouva se uzavírá s platností od 01.06.2021 
do 31.05.2022. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 57/72/21: RM schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 404 v uby-
tovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, 
pro …, nar. …, trvale bytem …, …, s účinností od 
01.06.2021. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 58/72/21: RM schválila Smlouvu o 
příspěvku na spolufi nancování sítě sociálních 
služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče 
pro rok 2021 s městem Velké Pavlovice. 
Smlouva je přílohou zápisu

Usnesení č. 59/72/21: RM bere na vědomí zápis 
z Komise pro územní rozvoj z 05.05.2021. Se 
závěry komise k problematice rekonstrukce 
COOP se shoduje, k problematice nové výstav-
by na Křížovém vrchu se shoduje. 

Usnesení č. 60/72/21: RM schválila opravu střechy 
skladu FC z provozních prostředků SPOZAM, 
za cenu do 50.000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 61/72/21: RM schválila pořízení mo-
torového vysavače a drtiče listí HECHT 8574 
Profi  za cenu 24.990 Kč s DPH. (bez DPH 
20.653 Kč) na zajištění údržby atletické dráhy, 
bude hrazeno z úspory nákladů rekonstrukce 
Městského stadionu.

Usnesení č. 62/72/21: RM schválila ceník krátko-
dobých pronájmů sportovišť v areálu SPOZAM. 

Usnesení č. 63/72/21: RM schválila vyhlášení zá-
měru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
na části pozemků par.č. 885/1 o výměře 16.000 
m2 a části pozemku par.č. 885/4 o výměře 
60 m2, vše na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 
u Brna, zapsané u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče, kdy předmětem dodatku je pro-
dloužení doby nájmu do 31. 12. 2031. Text 
záměru je přílohou zápisu. 

Plná verze zápisu a usnesení rady města 
jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

INZERUJTE v Hustopečských listech
tel.: 530 351 412 · tupa@hustopece.cz Dukelské nám. 42/15

�       Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ 
či PAV. Děkuji za nabídku. Tel.: 723 971 027.

�       Hledám byt ke koupi 1+kk nebo 1+1. 
Hustopeče a okolí. Bez RK. Tel.: 721 377 410.

INZERCE
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Na stránkách Hustopečských listů můžete uveřejnit 
blahopřání, vzpomínky a poděkování. 

Text a foto můžete zaslat na:  tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412

Vzpomínky

Dne 27. června 2021 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí 
paní Hany Pilařové.

Vzpomínají manžel, dcera s rodinou a syn s rodinou. 

Tak, jak z Tvých očí zářila dobrota a láska,
tak nám budeš chybět do konce života. 

Dne 7. července 2021 tomu bude 15 let od chvíle, 
kdy nás opustila naše maminka, 
paní Julie Kameníková. 

Vzpomínají dcery Zdena a Blanka s rodinami.

Dne 19. srpna 2021 by se dožila 78 let 
paní Mgr. Květoslava Ryšavá. 

Vzpomíná manžel a synové s rodinami.

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, život i nás. 

Dne 29. července vzpomeneme 7. smutné výroční 
úmrtí pana Jana Chaloupky.

Stále vzpomíná celá rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 20. července 2021 vzpomeneme 8. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička, 
paní Josefa Hamerníková z Hustopečí. 

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou. 

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 4. července 2021 by se dožil 90 let 
pan Jaroslav Vedra z Hustopečí a zároveň 
6. srpna vzpomeneme 12. výročí jeho úmrtí. 

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují dcera a syn 
s rodinou.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci,
své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se vrací. 
Kytičku přineseme, svíčku Ti rozžhneme,
na tebe, drahý tatínku, nikdy nezapomeneme. 

Dne 3. července 2021 vzpomeneme 23. výročí úmrtí 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, 
pana Jana Havla z Hustopečí. 

S láskou vzpomínají manželka a syn Mirek s rodinou.

Marie a Bohumil Vejpustkovi

Jako z jara lípy květy, jako letní obilí,
v dětech voní, zrají světy, co jste spolu stvořili.

S láskou vnučky s rodinami.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci dubnu 2021

Jubilanti v měsíci květnu 2021

1. 4. 1941 Alena Komínková
2. 4. 1928 Marie Rozinková

4. 4. 1936 Jarmila Kuchynková
30. 4. 1936 Jindřiška Babáčková

6. 5. 1941 Marie Schejbalová
6. 5. 1941 Květa Soukopová

9. 5. 1941 Helena Dáňová
18. 5. 1930 Jaroslava Fejfušová

28. 5. 1929 Růžena Brožková
29. 5. 1941 Rudolf Hádlík

Zpracovala: Simona Procházková,
komise obřadů a slavností
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