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Vážení spoluobčané,

v době, kdy najdete v poštovních schránkách tyto 

Hustopečské listy, budeme mít za sebou největší kulturní 

událost města – Burčákové slavnosti, konané s ohledem 

na nevyzpytatelný koronavirus v rámci centrálních 

bezpečnostních opatření. Po loňské absenci se čekala 

hojná účast i vzhledem k bohatému programu, na který 

se diváci a posluchači těšili už v loňském roce. Oslavili 

jsme burčák a kvasinku vinnou, která stojí na počátku 

toho, co je pro náš kraj tak typické, a to je víno. Počasí jsme 

vyhráli. Ač podzim, mrazivé noci a chladná rána, přes den 

jsme si nemohli přát nic lepšího. Burčákové slavnosti 

2021 skončily, kéž se můžeme potkat na slavnostech roku 

2022!

Co se událo v září. Uskutečnily se tradiční a oblíbené 

akce v přírodě – Ovčí bál a vítání podzimu na Křížovém 

vrchu. Oběma vyšlo počasí a dorazilo hojné množství 

návštěvníků. Také programy v místním kině se po mnoha 

měsících rozjely a spokojení návštěvníci přicházejí jak na 

fi lmová, tak divadelní představení. Svoje příznivce si také našla muzejní kavárna, která sídlí v domě U Synků. 

A co je mi velmi milé, je živý ruch na zrekonstruovaném stadionu. Děti, mládež i dospělí, sportovní kluby 

i veřejnost si mohou zasportovat v důstojném prostředí. Město má připravený projekt na výstavbu nových 

kabin, které mají být druhou etapou obnovy městského stadionu. Investici budeme stavebně povolovat 

a budeme věřit, že se v následujících letech objeví vhodný dotační titul, který posune sportovní sen v reálnou 

skutečnost.

Z investičních akcí města pokračuje rekonstrukce bývalé Střelnice v ulici Na Hradbách. Kvůli postavenému 

lešení je omezena v této lokalitě doprava. Právě probíhá renovace věžičky a přeložka střešní krytiny. Nově 

započaly práce na ulici Alšova, kde se do konce roku vybuduje nový chodník, podélná parkovací místa a jako 

zpomalovací prvek zvýšená křižovatka. 

Dobrá zpráva přišla z Ředitelství silnic a dálnic o dokončení protihlukové stěny. Původní zdržení stavby 

kvůli rekonstrukci povrchu dálnice u Hustopečí se podařilo dohnat, takže do konce kalendářního roku bude 

hotovo. Dálnice tak bude v obou směrech plně průjezdná a Hustopeče a její obyvatelé budou lépe odhlučněni 

od frekventované dálnice. 

Špatnou zprávu jsme naopak dostali těsně před Burčákovými slavnostmi, kdy přišla výzva, abychom 

s okamžikem jejího doručení zavřeli dvorní trakt domu U Synků kvůli špatnému stavu sousední nemovitosti. 

Zpráva statika mluvila jasně a stavební úřad jednal, jak musel. Věřím, že najdeme cestu, jak tuto nepříjemnou 

věc vyřešit co nejdříve.

Vážení spoluobčané,

rok 2021 je další v pořadí rokem volebním. Volební maraton skončí až v roce 2026. Budeme rozhodovat 

o tom, kdo bude další čtyři roky řídit náš stát. Budeme volit 200 poslanců Poslanecké sněmovny, dolní 

komory Parlamentu ČR. Jedná se o legislativní orgán, navrhuje a schvaluje právní normy, kterými se řídí celá 

republika. Je proto velmi důležité kriticky zhodnotit činnost vládních i opozičních stran současné sněmovny 

a myslet přitom na budoucnost našich dětí, vnuků a pravnuků. Tak přijďte k volbám, ověřujte si falešné 

zprávy a nezapomeňte, že můžete využít až čtyři preferenční hlasy na vámi vybraném volebním lístku. 

Můžete zaškrtnout budoucího politika, kterému věříte, kterého znáte. Přeji vám všem šťastnou volbu.

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: Osadí se první ostrůvek u silnice

Z MĚSTA

Již po 81. se sešli radní města Hustopeče, 
tentokrát 7. září. 

Na školní autobus město opět přispěje
Podpora ve výši 500,- na jednu permanent-

ku a dítě na provoz školního autobusu bude 

platit také v tomto a následujícím školním 

roce. „Podmínkou je věk dítěte do 18 let, trva-

lé bydliště v Hustopečích a čestné prohlášení 

o navštěvování školy dítětem v Hustopečích,“ 

dodává místostarosta Bořivoj Švásta. Od 

loňského září je školní autobus stálou linkou 

IDS JMK.

U bazénu se osadí první z ostrůvků
První z osmi ostrůvků na krajské komuni-

kaci se dočká osázení – jedná se o čtyři plochy 

vedle přechodu u místního bazénu. „Celá 

komunikace, včetně ostrůvků je majetkem 

Jihomoravského kraje. Rozhodli jsme se inves-

tovat do okrasné zeleně a zvelebit dopravní 

ostrůvky v našem městě,“ vysvětluje Švásta. 

„U některých ostrůvků bude výsadba kompli-

kovanější, nachází se pod nimi beton nebo 

asfalt, začneme tedy s ostrůvkem u bazénu, 

kde žádná překážka není,“ doplňuje místosta-

rosta. Cena za osázení prvního ostrůvku 

o rozměrech necelých 75 m2 je 89,5 tisíc korun, 

realizovat se bude na podzim.

K zemi půjdou dva invazivní stromy
Dva pajasany žláznaté u hasičské zbrojnice 

se budou na podzim kácet. „Jedná se o vysoce 

invazivní stromy. Již dlouho máme vyprojekto-

vánu budoucí podobu okolí kulturního centra. 

Kácení těchto dvou stromů je součástí projek-

tu a stromy budou samozřejmě nahrazeny,“ 

říká místostarosta. Kácet se bude v průběhu 

podzimu, nové stromy se vysadí na jaře příští-

ho roku.

Nové podmínky používání Senior dopravy
Již dva a půl roku poskytuje město sociální 

službu Senior doprava. Na podnět provozova-

tele služby radní schválili upravený provozní 

řád a ceník. „Regulační poplatek je navýšen 

z 20,- na 30,- a nově přibyl poplatek za vyčištění 

znečištěného interiéru vozidla. Nové podmín-

ky užívání Senior dopravy budou aktualizová-

ny v novém provozním řádu, který naleznete 

na webu města,“ říká Švásta. 

Pečovatelský dům získá nové vozidlo
V prosinci letošního roku skoční pronájem 

zapůjčeného vozidla, které má k dispozici 

hustopečská pečovatelská služba. Prodloužení 

není možné a odkoupení vozu je velmi neeko-

nomické. „Padl návrh na nákup úsporného 

automobilu za cenu 100 tisíc pro přesun pečo-

vatelek ke klientům. S majetkoprávním oddě-

lením se řeší také žádost o poskytnutí dotace,“ 

těší se místostarosta. Radní nákup vozidla 

schválili – zřizovatel je ze zákona povinen 

uhradit spoluúčast ve výši 22 % nákladů. Pečo-

vatelská služba má momentálně k dispozici 

dvě auta.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 8. 9. 2021 na webu města. 

Z jednání zastupitelstva: Energetické centrum na jiném místě?
Ve čtvrtek 9. září se sešli hustopečští zastupi-
telé na svém 22. zasedání.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 zůstává 
v platnosti

Město Hustopeče se řídí obecně závaznou 

vyhláškou č. 7/2019 o stanovení koefi cientu pro 

výpočet daně z věcí nemovitých. Ta upravila 

zvýšení daně u staveb k podnikání v průmyslu, 

stavebnictví či dopravě. Podle vlastní úvahy je 

obec oprávněna provést jak úpravu základní 

sazby daně koefi cientem, tak navýšení daně 

místním koefi cientem. Na schůzi zastupitel-

stva se hovořilo právě o zavedení místního 

koefi cientu. „Tento návrh neprošel zastupitel-

stvem, což nás trochu mrzí, protože veškeré 

vybrané fi nance by zůstaly městu a použily se 

na jeho zvelebení,“ vysvětluje starostka Hana 

Potměšilová. 

Energetické centrum na jiném místě?
Starostka Potměšilová informovala zastu-

pitele i přítomné občany o dalších krocích 

týkajících se výstavby energetického centra 

na soukromém pozemku u Herbenovy farmy. 

Investor Organic Technology hledá případnou 

novou lokalitu k výstavbě – nabízí se průmyslo-

vá zóna u nádraží Šakvice. „Jako vhodné se jeví 

pozemky za fi rmou Flaga, které patří do majet-

ku města Hustopeče. Se zástupci jsme jednali 

o možnosti prodeje pozemků a před příštím 

zasedání zastupitelstva dne 4. listopadu chce-

me domluvit veřejné projednání se zástupci 

investorské fi rmy k případným dotazům,“ říká 

Potměšilová. 

Město čeká jednání o pozemcích za ulicí 
Generála Peřiny

Hustopeče mají připravený projekt na 

zasíťování pozemku za ulicí Generála Peřiny. 

Podle územní studie S5 a S9 zde mají vznik-

nout například vzdělávací zařízení či rodinné 

domy. Vedlejší pozemek patří soukromé osobě 

a právě o odkupu těchto pozemků budou pově-

ření zástupci města jednat s jejich majitelem. 

„Zastupitelstvo nám dalo mandát k jednání, 

připraveno máme několik variant návrhů,“ 

vysvětluje starostka. 

Společenský dům se připravuje na 
rekonstrukci

Potměšilová taktéž informovala o schůz-

ce s projektanty rekonstrukce společenské-

ho domu a jeho okolí. „Hovoří se o rozdělení 

stavby na několik samostatných stavebních 

objektů tak, aby se daly realizovat postup-

ně. Rozdělení taktéž umožní případně žádat 

o dotace na veřejné budovy v novém dotačním 

období,“ říká starostka Potměšilová. První by 

přišel na řadu amfi teátr pod společenským 

domem, kde se budou konat hody, letní kina 

či divadla.

Hustopeče investují do bezpečných fondů
Do Fondu korporátních dluhopisů vloží 

město Hustopeče 6 milionů korun. „Jedná 

se o bezpečnou investici, se kterou máme již 

z minulosti velmi dobré zkušenosti. Průměrný 

výnos za poslední 3 roky je 8,09 % a fond nám 

umožňuje kdykoliv na peníze sáhnout. Rozpo-

čet pro letošní rok je v dobré kondici, jsme rádi, 

že můžeme přebytečné fi nance investovat,“ 

osvětluje místostarosta Bořivoj Švásta. 

-vyh-

Článek byl zveřejněn 10. 9. 2021 na webu města. 

Fo
to

:  
A

rc
hi

v 
H

L
Fo

to
: A

rc
hi

v 
H

L



STR 3HUSTOPEČSKÉ LISTY   10 | 21

Medaile za boj s pandemií míří i do Hustopečí
Za pomoc a nasazení během pandemie 

udělil ve čtvrtek 26. srpna Jihomoravský kraj 

celkem 366 ocenění: 263 medailí a 103 děkov-

ných diplomů. Nechyběli mezi nimi ani zástup-

ci našeho města.

„Vy jste právě ti, co zakusili nejvíc. Mnozí jste 

si sáhli na úplné dno. Určitě vás ani nenapadlo, 

že bychom se někdy dostali do tak bizarní situ-

ace, kdy se budeme bavit o tom, zda budeme 

pacienty vozit na výstaviště. Ale právě díky vaší 

práci se ukázalo, že to nebylo nakonec potřeba. 

Chtěl bych vám opravdu moc poděkovat, že 

jste to zvládli tak, jak jste to zvládli,“ vzkázal 

zdravotníkům hejtman Jihomoravského kraje 

Jan Grolich.

Kromě zástupců zdravotnických zařízení 

si při slavnostním aktu na krajském úřadu 

převzali medaile i zástupci nominovaných 

středních a vyšších odborných zdravotnických 

škol, Dobrovolnického centra Masarykovy 

univerzity, pracovníci očkovacích center, sociál-

ních služeb, krajského úřadu nebo složek inte-

grovaného záchranného systému. 

Děkovné diplomy obdrželi starostové 

a tajemníci krizových štábů obcí s rozšířenou 

působností a také 34 zaměstnanců krajského 

úřadu, kteří obsluhovali informační krizovou 

linku.

Stříbrnou medaili hejtmana získal Robert 

Novák z krizového řízení. Pamětní list si 

odnesla starostka Hana Potměšilová a dobro-

volnice Věra Zachová z Velkých Němčic, která 

byla jednou z nejdéle sloužících dobrovol-

níků v očkovacím centru ve společenském 

domě.

Udílením cen chtěl vzdát Jihomoravský kraj 

hold a poděkovat všem, kteří se aktivně zapo-

jili do boje s pandemií onemocnění covid-19, 

co těžce zasáhla do života lidí a fungování 

zdravotnického systému. Potřebná byla každá 

další ruka. V nemocnicích a sociálních služ-

bách pomáhali studenti, hasiči i policisté, 

kteří dohlíželi také na dodržování protiepi-

demických opatření. Řada z nich byla po ruce 

i hygienikům při trasování nemocných a jejich 

kontaktů.

Zdroj: Jihomoravský kraj

Článek byl zveřejněn 31. 8. 2021 na webu města. 

Z jednání rady: Opraví se komunikace na Herbenově farmě
V pondělí 20. září se radní města Hustopeče 
sešli na své 83. schůzi. Svým sdělením ji zahá-
jila starostka Hana Potměšilová. 
�       Občané na Herbenově farmě se dočkají 

úpravy povrchu komunikace. „Před nedáv-

nem jsme nechali silnici zpevnit recyklá-

tem, ale aby získala plnohodnotnou kvalitu, 

necháme v měsíci říjnu provést asfaltový 

nástřik s podrcením,“ těší se Potměšilová. 

�       V měsíci říjnu čeká nejen Hustopeče oslavy 

svátku 28. října. Při této příležitosti navštíví 

město československý prezident T. G. Masa-

ryk. „Dorazí v historickém vozu doprovázen 

prvorepublikovým četnictvem a připome-

ne tak poslední návštěvu našeho krajana 

v roce 1924,“ dodává starostka. 

Územní studie S2 potvrzena smlouvou
Radní města schválili uzavření smlouvy na 

pořízení Územní studie Hustopeče S2 (ozele-

nění). „V poptávkovém řízení nabídl zhotove-

ní studie atelier ERA z Brna, výsledkem bude 

dokumentace, kterou využijeme také jako 

podklad pro realizaci ozelenění a vybavení 

veřejných prostranství, například ochran-

né a okrasné zeleně, hřišť či odpočinkových 

ploch,“ vysvětluje Potměšilová. Částka za zpra-

cování studie činí 160 tisíc bez DPH.

Knihovna obdržela dotaci z Ministerstva 
kultury

Skvělá zpráva dorazila do místní knihovny. 

Ministerstvo kultury jí totiž poskytlo dotaci 

ve výši 172 tisíc. „Finance poputují na licenci 

knihovního systému Tritus, na jeho implemen-

taci či následné zaškolení zaměstnanců. Dota-

ce pokryje podstatnou část nákladů, takže ji 

velmi vítáme,“ říká místostarosta Bořivoj Švás-

ta. Knihovní systém Tritus nahradí původní 

systém Clavius, celkové náklady jsou ve výši 

247 tisíc. 

Vybrán zhotovitel chodníku
Šafaříkova–Nerudova

Do konce letošního roku bude hotov chod-

ník od Pavučiny na ulici Nerudova. „Na základě 

projektové dokumentace jsme vyhlásili veřej-

nou zakázku a vybrali zhotovitele s nejlepší 

nabídkou. Vybírali jsme ze čtyř fi rem, vyhrála 

fi rma z Hustopečí,“ vysvětluje místostaros-

ta. Vítězná fi rma přišla s cenovou nabídkou 

1,23 milionu bez DPH.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 22. 9. 2021 na webu města. 

Ocenění předal hejtman Jan Grolich.
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Městské parky v Olomouci, Praze, Prostě-

jově, Zámecká zahrada v Oslavanech u Brna, 

Plánské nábřeží a mezi nimi i biocentrum na 

Křížovém kopci v Hustopečích. Dvanáctka 

zahradních a krajinářských děl v letošním 

roce bojuje v soutěži Svazu zakládání a údržby 

zeleně České republiky (dále jen SZÚZ) o titul 

Park roku 2021. „Cílem soutěže je najít díla, 

na kterých můžeme ukázat trendy v zahradní 

a krajinářské tvorbě, ukázat kvalitní projek-

tanty i kvalitní zhotovitele,“ představuje soutěž 

ředitelka SZÚZ Jana Šimečková.

„Křížový kopec se do soutěže dostal na 

podnět SZÚZ, již v loňském roce byl nomino-

ván v obdobné architektonické soutěži, kde 

vešel v povědomí, takže jsme se rádi přihlásili 

i letos. Je to opravdu zajímavé a netradiční dílo 

a oproti dalším nominovaným je vlastně jedi-

nečné,“ neskrývá radost z nominace provozní 

ředitel zhotovitelské fi rmy Strommy Company 

s.r.o. Pavel Bláha, který stavbu osobně dozoro-

val.

Šestičlenná porota, skládající se z certifi ko-

vaných architektů a zahradníků, přijela osob-

ně zhodnotit stav hustopečského lesoparku 

v úterý 14. září. Hodnotila samotný projekt, 

kvalitu provedení projektu, následnou péči 

a udržitelnost. „To znamená, zda má dílo šanci 

dobře prosperovat do budoucna, jestli odpo-

vídá trendům a standardům, jestli je šetrné 

k životnímu prostředí. Celkově je to škála 

sta bodů, které mohou díla získat,“ popisuje 

systém hodnocení ředitelka svazu Jana Šimeč-

ková.

Hustopečské želízko v ohni má několik 

zajímavých prvků, které mohou u odborné 

poroty bodovat. „Určitě je to stepní sbírka. Ta 

obsahuje asi 60 druhů nativních bylin, které 

bylo velmi obtížné sehnat a jsme rádi, že se 

to podařilo a že se jim tu daří. Náročné bylo 

i samotné vytyčení aleje a průzoru ke kapli 

sv. Rocha, které jsme dělali geodeticky, aby vše 

tvořilo navržený kříž. Autorem projektu jsou 

Veronika Huková a Hana Trtílková z brněnské-

ho Ateliéru Fontes,“ vysvětluje Pavel Bláha. 

Kromě hodnocení odborné poroty mohou 

díla získat i cenu veřejnosti. Hlasovat může-

te na webu www.parkroku.cz až do 15. října, 

a to jednou týdně z každé IP adresy. V rámci 

jednoho hlasování je možné rozdat tři hvěz-

dičky jednomu nebo více dílům.

„Vyhodnocení soutěže a slavnostní vyhlá-

šení výsledků proběhne 21. října v Pardubicích. 

Právě tam totiž máme zatím posledního vítěze 

naší soutěže, takže si jej návštěvníci mohou 

zároveň i prohlédnout,“ těší se ředitelka SZÚZ 

Jana Šimečková.

-nov-

Článek byl zveřejněn 15. 9. 2021 na webu města. 

Křížový vrch soutěží o titul Park roku 2021

Při procházce po Dukelském náměstí jste 

si mohli všimnout, že čtyři lípy pod kostelem 

sv. Václava a Anežky České nejsou zrovna 

v nejlepší formě. Stromy potřebují pro život 

svůj prostor a bohužel tito majestátní veli-

káni prostoru moc nemají a na jejich kondi-

ci je to znát. Napomoci jim má nový druh 

technologie, tzv. půdní injektáž. „Přijeli jsme 

pomoci čtyřem vzrostlým lípám na náměs-

tí. Rostou zde již přes 60 let a mají za sebou 

docela pohnutý osud vlivem stavby v jejich 

kořenovém prostoru. Rozhodli jsme se, že jim 

pomůžeme, abychom je uchovali i pro příští 

generace,“ říká Lenka Vejpustková, která do 

Hustopečí přijela s kolegy a  jednou zajímavou 

mašinkou.

Stroj, který má lípy dostat do kondice, 

připomíná svým vzhledem velkou injekční 

stříkačku, za pomoci které se ke stromům 

dostane hnojivo, hydrogel či minerály. „Dnes 

provádíme půdní injektáž, což je naprosto 

nová technologie, která v České republice tepr-

ve získává své místo. Jedná se o vysoce profe-

sionální pomoc stromům použitím půdního 

injektoru – což je obrovská jehla, kterou 

vpichujeme do půdy a tím zlepšujeme její 

podmínky. Do půdy dodáváme látky takové, 

které půdu provzdušní, vyživí a zajistí stro-

mům lepší prosperitu v budoucích letech,“ 

raduje se Vejpustková. 

Na aktuálním stavu stromů se podepsalo 

několik faktorů, které na ně mají neblahý vliv. 

„V okolí lip proběhlo několik stavebních úprav 

a ty mají významný vliv na jejich kořenový 

systém. Tyto kořeny byly přeťaty vlivem stavby 

chodníků a silnice či renovace veřejných toalet. 

Strom ve městě má krušný život, neprospívají 

mu jednak stavby, ale také činnost člověka jako 

taková – s tím souvisí pejskaři, kteří nechávají 

pejsky volně pobíhat, a vlivem toho dochází 

k zasolování půdy,“ vysvětluje paní Vejpustko-

vá. Nevědomky stromům škodí také občané, 

kteří chodí v bezprostřední blízkosti stromů 

a zhutňují tím půdu – ta je pak tuhá a ubývá 

v ní kyslík. „Věříme, že pravidelnou péči o tyto 

a další městské stromy jsme schopni prodlou-

žit jejich životnost až o desítky let,“ zakončuje 

představení technologie paní Lenka. -vyh-

Čtyři lípy na náměstí dostaly životodárnou injekci

Za pomoci velké jehly se ke stromům dostanou 

potřebné živiny. 
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Vážení občané,

ve městě se v některých lokalitách stupňu-

jí problémy s rychlým zaplněním kontejnerů 

na sklo. Většinou vinaři a vinárníci, bohužel 

i z jiných obcí, naplní kontejner a když je plný, 

začnou skládat krabice i samostatné lahve 

kolem něj. Tím vlastně tvoří černé skládky. 

Konkrétně se jedná o kontejnery v ulici Na 

Hradbách, u sportovní haly, v ulici Údolní aj.

Jsme rádi, že lidé třídí odpady, ale nepořá-

dek kolem zvonů na sklo komplikuje vyvážení. 

Současně vznikají nebezpečné situace, kdy se 

o rozbité sklo mohou lidé zranit. 

Kontejnery v zastavěné části města by měly 

sloužit primárně občanům na ukládání užit-

kového skla z domácností – lahví a sklenic. 

Podnikatelé mohou vetší počet skla vozit ve 

všední dny do areálu sběrných surovin fi rmy 

Hamburger Recycling CE (dříve Stavosur) 

na ulici Havlíčkovu. Od pátku 24. 9. jsou před 

bránou areálu nově přístupné dva kontejnery 

na bílé a barevné sklo, lze tedy sklo navážet 

kdykoliv. 

Prosíme všechny, aby sklo neukládali mimo 

zvony na sklo, ale vyhledali jiné místo, případ-

ně odváželi nastřádané lahve a sklenice do 

kontejnerů na ulici Havlíčkovu. Plné kontejne-

ry budou průběžně vyměňovány.

Děkujeme za spolupráci, a hlavně za 

pochopení.

Článek byl zveřejněn 27. 9. 2021 na webu města. 

Kontejnery na sklo ulehčí sběrným místům
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Na konci září nás čekal pravděpodobně 

jeden z posledních teplých víkendů tohoto 

roku a není proto divu, že všichni jej chtěli 

strávit na čerstvém vzduchu. V neděli 26. září 

doslova davy rodin s dětmi zaplnily Křížo-

vý vrch, na kterém Centrum volného času 

Pavučina připravilo Loučení s létem a přivítání 

podzimní královny.

Cestičku ke kapli sv. Rocha lemovala stano-

viště s pohádkovými bytostmi, na kterých si 

malí i velcí mohli vyzkoušet své dovednos-

ti z různých oblastí. Malovalo se květinami, 

hledaly se zakutálené oříšky, bojovalo se 

s loupežníky, poznávaly se květiny, a dokonce 

se i zpívaly ukolébavky. 

Po splnění všech úkolů se mohly děti projet 

na koních, opéci si jablíčko či špekáček u tábo-

rového ohně nebo se proběhnout po areálu 

relaxační zóny. Mnoho rodin si s sebou vzalo 

deky a spojily pohádkové dovádění s odpoled-

ním piknikem v trávě.

Kolem páté hodiny se chopila slova zlatem 

oděná letní královna, která spolu s dětmi 

přivolala svou nástupkyni – královnu podzim-

ní. Ta při přebírání vlády slíbila, že se vynasna-

ží, aby podzim v Hustopečích byl stejně krásný, 

jako léto. 

Věřme, že svůj slib dodrží, a my si bude-

me moci ještě dlouho vychutnávat procházky 

nejen na Křížový kopec.

-nov-

Článek byl zveřejněn 26. 9. 2021 na webu města.

Léto skončilo – děti přivolaly podzimní královnu...

Na děti čekalo plno úkolů. Křížový vrch se hemžil pohádkovými bytostmi.

Milí přátelé,
ze srdce vám děkujeme za vaši návštěvu na letošních 
Burčákových slavnostech. Vaší přízně si velmi vážíme 
a dovolujeme si vás pozvat na příští rok! Zapište si do 
kalendářů termín 30. září a 1. října 2022.

MaKové panenky
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Z REDAKČNÍ POŠTY

TIPY NA VÝLET

Určitě nejsem sám, kdo chodí kolem Turis-

tického informačního centra. Když jdu kolem, 

říkám, že jsem v „profesionální slepotě“, to 

znamená, že jdu kolem, vím, že tam TIC je, ale 

nějak ho již nevnímám. Až nedávno, kdy jsem 

čekal u kina na kamaráda, stál jsem u proskle-

né stěny TIC. Vedle mě stáli dva mladíci, dívali 

se na pracovnice a jeden z nich řekl, že to je 

pohodová práce, jen si tam sedí... Přiznám 

se, že po této „moudré“ větě jsem měl tlak 

940/860 a napadlo mě, jestli vůbec víme, co 

práce v TIC obnáší. I když jsem odpracoval 

40 roků v dopravě a logistice, jsem vyučený 

prodavač, který strávil tři roky v obchodě za 

pultem, a proto z praxe vím, že nejhorší je 

práce s lidmi. Přiznám se, že nevím přesně, 

co všechno pracovnice v TIC dělají, vycházím 

z toho, co jsem sám viděl.

Mohu je jen pochválit. Nevím, kolik lidí 

si uvědomuje, že vlastně ony reprezentují 

Hustopeče, protože pokud přijede do Husto-

pečí cizí turista a shání jakékoliv informace 

o Hustopečích, jde na TIC, kde je získá. Tam 

začíná velká role pracovnic, protože ony repre-

zentují Hustopeče, a právě u nich si turista 

udělá názor na Hustopeče a rozhodne se, zda 

přijede i příště.

TIC zajišťuje prodej suvenýrů či vstupenek 

na různé akce, které pořádá město. Pracovni-

ce jsou vždy ty v „první linii“, které jako první 

dostanou pochvalu, ale té je bohužel málo, ale 

také to schytají i od těch, kterým se akce nelí-

bila.

Dnešní doba je podle mého názoru zbyteč-

ně uspěchaná, na nic nemáme čas, ale přesto 

bychom si měli uvědomit, že i ty pracovnice 

v TIC jsou lidé a slušnost a úsměv nic nestojí 

a zpříjemní to den všem.

V jedné publikaci o fi rmě Sodomka jsem 

viděl nápis: „Nezáleží na tom, co kdo dělá, 

ale jak to dělá“. Když to převedu na pracovni-

ce v TIC v Hustopečích, mohu jen říct, že svoji 

práci dělají dobře.

Vlastimil Tělupil

Po roční pauze způsobené covidem vás, 

milovníky aktivního života, zve Klub českých 

turistů (KČT) odbor Hustopeče na 44. tradiční 

Divácké putování pěšky a na kole. Prezentace 

proběhne v sobotu 16. října 2021 od 7.00 do 

11.00 hod v budově CVČ Pavučina Hustope-

če, Šafaříkova 40. Startovné je pro dospělé 

pochodníky a cykloturisty 40,- Kč, členové 

KČT a děti uhradí 20,- Kč děti do 6 let 10,- Kč. 

V cíli obdržíte ocenění v podobě zážitků z cesty 

a puchýřů, diplom a razítko IVV za zdolání 

zvolené trasy. Nespoléhejte na malé občer-

stvení v cíli, ale spíše na to, které zakoupíte 

v restauracích na cestách. 

Trasy pro pěší: 5 km Za vodníkem Fiškinem, 

10 km Hustopeče, Kamenný vrch, Starý vrch 

– rozhledna, dále také 15 km, 20 km, 25 km 

a nejdelší 40 km. Trasy kolmo: 30 km, 50 km, 

70 km a nejdelší 100 km. Mapky tras obdržíte 

na „startu“.

Putování ukončíme v cíli – CVČ Pavučina 

v Hustopečích nejpozději v 18.00 hodin. 

Dopravu a ubytování si vzdálení účastní-

ci musí zajistit sami. Nabídky „střechy nad 

hlavou“ lze najít na http://www.hustopece.cz/

turist-ubytovani. Další informace: Petr Ovísek, 

tel.: 728 344 447, kcthustopece@seznam.cz. 

Upozorňujeme, že na trasu 40 km mohou jít 

jen pochodníci starší 10 let, mládež do 15 let 

může putovat pouze v doprovodu dospělých. 

Divácké putování není závod, pořadatel 

nezjišťuje ani nevyhlašuje pořadí a čas jednot-

livých účastníků. Každý, kdo zdolá vybranou 

trasu ve stanoveném limitu, je vítězem nad 

únavou.

Na závěr si dovolujeme upozornit zejmé-

na kolaře, že Jižní Morava není úplná rovina 

a spolehlivé brzdy jsou proto nejen předepsa-

né příslušnou vyhláškou, ale přímo nutné. 

Těšíme se na vás!

Kolektiv KČT Hustopeče

Nezáleží na tom, co kdo dělá, ale jak to dělá

Klub českých turistů v Hustopečích informuje
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Zerowaste je životní styl, který začíná být 

skloňován i v České republice, kde ho můžeme 

znát pod názvem bezodpadový nebo nulový 

odpad. Zerowaste jde ruku v ruce s odstraně-

ním plýtvání, se kterým mnozí z nás jistě boju-

jí. Jak se naučit žít bez odpadu se mohli naučit 

účastníci workshopu Bez/odpadová domác-

nost, který se konal v sobotu 28. srpna v Centru 

volného času Pavučina. „Za hustopečskými 

rybníky se konal krásný projekt My climate 

step, neboli Můj krok ke klimatu a sešlo se nám 

kolem dvaceti účastníků ze sedmi zemí, kteří 

spolu strávili 10 dnů a v průběhu těchto dnů 

přemýšleli nad tím, jakým způsobem mohou 

minimalizovat domácí odpad, jak mohou 

vyrábět vlastní čisticí prostředky, zjišťovali, jak 

je to jednoduché. Zároveň se o své znalosti 

chtěli podělit, takže připravili dvouhodinový 

program pro veřejnost. Vyrábíme zde zubní 

pastu, domácí prací prášek a tuhé mýdlo, záro-

veň jsou zde i hry pro děti,“ neskrývá nadšení 

jedna z účastnic a organizátorka Marija Wazi.

Akce se konala pod záštitou spolku Nara-

na, který má na podzim naplánováno několik 

dalších akcí – půjde například o setkání rodičů, 

kteří jsou nakloněni domácímu vzdělávání či 

další zerowaste workshopy. Detaily naleznou 

případní zájemci na facebookových stránkách 

Narana Hustopeče. U zrodu spolku Narana 

stály hustopečské maminky, které spojovala 

důležitá věc. „Pro mě bylo velmi proměňující 

mateřství, což spojuje všechny zakladatelky 

našeho spolku. Ta představa, že jim planetu 

zanecháme v zaneřáděném stavu, byla velmi 

bolestná. Myslím, že i z toho pramení touha 

nějakým způsobem to lidem připomínat. 

Bezodpadová domácnost není nic objevné-

ho, dělaly to tak naše babičky či prababičky, 

které používaly sodu nebo ocet. Tyto osvěd-

čené recepty stále fungují,“ dodává usměvavá 

hustopečská maminka.

-vyh-  
Článek byl zveřejněn 31. 8. 2021 na webu města.

SPOLKY
Zerowaste žily již naše prababičky, workshop znalosti osvěžil

Zkusíte si vyrobit svou vlastní zubní pastu?
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Hustopečtí skauti letos slaví výročí. V sobo-

tu si na Křížovém kopci připomenuli 30 let 

od založení oddílu a k oslavám pozvali také 

širokou veřejnost. „Hoši mezi 13 a 16 lety, kteří 

máte zájem pracovat v našem oddíle Junáka 

jako rádcové družin, přihlaste se do 9. února 

na níže uvedené adresy,“ hlásal první náborový 

plakát vytvořený mladíky Lubošem Galous-

kem a Jiřím Langem. V Hustopečích jej vylepili 

před 30 lety. Původním plánem zakladatelů 

bylo založit ve Starovicích skautskou družinu, 

která by fungovala pod Brnem. „Na to mi řekli, 

že se jedná o holou hloupost, že jsem dost 

starý, ať si založím vlastní oddíl a neotravuji je 

tam,“ směje se zakladatel prvního hustopeč-

ského oddílu Jiří Lang.

Tou dobou už v Břeclavi existoval pionýrský 

oddíl Plamen, který pomyslně položil základ-

ní kámen pro vznik oddílů v blízkém okolí, 

i v Hustopečích. „Břeclavský oddíl fungoval 

v duchu Foglara a skautských ideálů,“ dobar-

vuje tehdejší stav skautingu v okresním městě 

Lang. „Aniž bych to věděl, Vranovice měly 

nezávisle dva oddíly, po roce nebo dvou jsme 

se s nimi dali dohromady – Vranovice byly 

střediskem a spadaly pod ně tři oddíly – začali 

jsme spolu jezdit na tábory, a skončili to takto, 

což je úžasné,“ ohlíží se po soudobých skautech 

s radostí v očích Jiří Lang.

Nově vznikající hustopečský oddíl tvořilo 

ze samého začátku přibližně 20 členů. Počet 

se s přibývajícími léty násobil. „Aktuálně 

oddíl čítá 60 členů. Co se týče vedoucích, tak 

nás je kolem 15, kteří se podílíme na činnos-

ti, s tím, že se snažíme zapojovat i ty mladší 

členy, například už i 12letí vedou své družiny. 

Snažíme se na ně co nejdříve přenášet zodpo-

vědnost,“ avizuje Veronika Furchová, současná 

vedoucí oddílu.

Může se zdát, že hustopečští skauti nejdou 

v současné době příliš vidět. Je to tím, že pořá-

dají spíše interní akce jako jsou víkendovky 

nebo tábory. Drobné prvky skautského tábora 

si mohli zažít návštěvníci v sobotu na Křížo-

vém vrchu, kde skauti uspořádali zábavné 

odpoledne k 30. výročí založení. „Máme tady 

spoustu typických skautských věcí a aktivit, co 

zažíváme především na táborech, máme tu 

postavené teepee, podsadové stany, kde na 

táborech spíme, jsou tu také kreativní dílny, 

lukostřelba, orientační běh… myslím, že si tu 

každý návštěvník najde to své,“ vyjmenovává 

připravené aktivity vedoucí Furchová.

A co to vlastně znamená být skautem 

podle prvního vedoucího místního skautské-

ho oddílu? „Skaut by měl mít morální zásady, 

které nepřekročí a čím je starší, tím víc dbá na 

skautské zásady, které v mládí nenáviděl. Až je 

člověk starší, tak si uvědomí, že spousta věcí, 

co se děje, vychází i z něho. Takže je to často 

i o zpytování svědomí,“ uzavírá Jiří Lang.

-slam-

Článek byl zveřejněn 20. 9. 2021 na webu města. 

Třicet let skautingu v Hustopečích

Skauti slavili a my byli u toho.

Fo
to

:  
Te

re
za

 S
lá

m
ov

á



HUSTOPEČSKÉ LISTY    10 | 21STR 8

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Č
C

E

Tento rok jsme šli po stopách zakladatele 

Salesiánů – Dona Bosca. Provázeli jsme ho 

na cestě životem, a každý den mu pomáhali 

s jeho strastmi a úskalími. Nejdříve jsme mu 

jako malému Jeníkovi pomáhali s prací na poli, 

zaléváním rostlin či lovením ptáčků. Dokonce 

se díky nám přiučil i pár triků od komedian-

tů, a mohl tak lidem kolem sebe vykouzlit 

úsměv na tváři. Následně, když Jenda trochu 

vyrostl, bylo potřeba sehnat peníze ke studiu 

na gymnáziu. To nebylo nic snadného, ovšem 

nakonec jsme to společně dokázali. Po studi-

ích se Don Bosco v Turíně stal knězem. Tehdy 

jsme mu zase na faru přilákali kluky z okolních 

vesnic. S nimi nás pak učil nejrůznějším řemes-

lům a dovednostem, došlo i na pečení placek 

nad ohněm! Další dny jsme mu pomáhali se 

stavbou kostela, hrami pro nezbedné kluky 

nebo léčením nemocných. A po tom, co jsme 

ho večer v lese ubránili před loupežníky, udělil 

nám papež povolení provozovat řád Salesiánů, 

a my se vydali do světa na misie. Po návratu 

jsme ještě vystavěli oratoře pro Dona Bosca 

a jeho žáky ze získaných materiálů, a slavnost-

ně tábor zakončili mší svatou a následným 

táborákem.

Jeroným Kamenský

Ohlédnutí za letním farním táborem

CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
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Na farním táboře se nás sešlo požehnaně. 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Už několik let po sobě jezdíme v září „na 

Blažkov“. Je to chatkový tábor poblíž Bystřice 

nad Pernštejnem patřící dvěma brněnským 

evangelickým sborům a nesoucí hrdý název 

Středisko biblických kurzů Blažkov. Je to super 

místo pro rodiny – děti ráno (někdy ještě 

v pyžamu a v holínkách) vyběhnou do lesa 

hned vedle chatek a tam by nejraději strávily 

různým kutáním do jílu či zkoumáním pařezů 

celý den. Stále jsou na dohled a na doslech 

a jen neochotně se nechají vyrušit na pravidel-

né společné jídlo. Ale i pro dospěláky, co mají 

rádi přírodu, je malebný kraj Vysočiny rájem 

pro duši i tělo. A co teprve když se sejde parta 

podobně potrefených lidí, kteří si rádi užijí 

přírodu i děti v lese, společné hravé zápolení, 

chvíle zpěvu a modliteb. To je Blažkov. 

Tento rok nás bylo 12 dospělých a 26 dětí. 

Hry a soutěže byly inspirovány fi lmem Bohové 

musejí být šílení 2. Ten jsme si promítli v pátek 

večer po příjezdu. V sobotu jsme pak šli na 

houby, k řece nebo zmapovat kolik smrků 

nám tam kůrovec ještě nechal. Odpoledne 

pak přišly na řadu hry. Tahali jsme za nohou 

medojedy, jezdili na kole se slepicí (plyšovou), 

s prknem nad hlavou utíkali před hyenou, 

hráli „ocáskovanou“ nebo plnili 4 metry vzdá-

lenou plechovku vodou. Krásné teplé zářijové 

slunce nám dopřálo prodloužit si léto v příro-

dě. Večer u ohně jsme si povídali o Šalamouno-

vi a královně ze Sáby (což byla mimochodem 

černoška z Etiopie), zpívali Kum-ba-jah a pak 

rozprávěli dlouho do noci, než nás Pán Bůh 

zahnal do hajan laskavým vlahým deštíkem. 

V neděli na bohoslužbách v jídelně si děti 

zahrály příběh o křtu etiopského dvořana (což 

je další černoch z biblických příběhů). Pros-

tě Afrika ve fi lmu i v Bibli . Po úklidu a obědě 

ještě společná fotka a tradáá domů, zpět ke 

svým povinnostem. Občerstveni společným 

smíchem, radostí ze společenství i z Boží 

přítomnosti si máváme do okýnek odjíždějí-

cích aut a doufáme, že se ještě někdy někde 

něco takového podaří. 

To bylo září. V říjnu náš sbor může pro 

občerstvení ducha nabídnout slavnost 

Díkůvzdání. Bohoslužby s vysluhováním Veče-

ře Páně budou v neděli 10. října v evangelic-

kém kostele v 10 h. Poděkujeme za úrodu, za 

život, za to, že tu ještě stále jsme, že máme co 

jíst, že planeta pořád ještě funguje.

Po bohoslužbách bude ochutnávka toho, co 

nám léto nadělilo a co dobrého se z toho poda-

řilo zavařit, usušit, vyudit. Koláče s letošními 

povidly, paštičky, marmelády, … Přijďte také 

ochutnat.

Krásný barevný podzim a srdce plné vděč-

nosti všem přeje

Katka Rybáriková, 
kazatelka sboru

Jak probíhal víkend na Blažkově?
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Otevřené sklepy jsou oblíbeným turistic-

kým lákadlem jižní Moravy. V sobotu toho 

využili také vinaři z Hustopečí, kteří své sklepy 

otevřeli na celé odpoledne a umožnili návštěv-

níkům ochutnat svá vína. Při té příležitosti po 

roce opět zasedla horenská rada, aby podle 

obyčeje starého horenského práva vykonala 

zarážení hory. I přes proměnlivé a nejisté poča-

sí tomuto prastarému zvyku přišel přihlédnout 

dostatek svědků. 

Zarážení hory se neobejde ani bez požeh-

nání. Kdo jiný by mohl být více oprávněný 

prosit za bohatou úrodu a hojnost než pan 

kaplan Vojtěch Zahrádka. „Žehnání je v první 

řadě modlitba. Žehnací modlitby vychází ze 

židovství, kdy se děkuje pánu Bohu, abychom 

si uvědomili boží dobrotu a milost a vyprošu-

jeme si boží požehnání a potřebnou pomoc 

do konkrétní oblasti. Často se nesprávně říká, 

že se žehnají věci. Žehnání je v první řadě pro 

člověka, takže i když se žehná třeba vinice, 

žehná se především lidem, kteří na ní budou 

pracovat,“ vysvětlil pan Kaplan církevní obřad. 

Jak bývá zvykem, poté, co se hora slavnost-

ně zarazí, nesmí nikdo do vinohradu ani na 

krok. O to přísnější tresty přicházejí, když se 

objeví někdo s cílem hrozny ukrást. Letošní 

scénka byla okořeněna o skutečně nevídaný 

počet zlodějů. „Letos těch zlodějů byla celá 

řada – poprvé jsme tu měli tři nezbedníky 

najednou,“ překvapeně reportuje vinař a tou 

dobou také herec Pavel Košulič.

Přestože proradných nenechavců bylo poví-

cero, horenská rada všechny náležitě potresta-

la, ve středověku by si však tuto nerozvážnost 

rozmysleli pravděpodobně lépe. „Podle horen-

ského práva jsme je měli oběsit, ale samo-

zřejmě jsme byli v milostivé náladě, a díky ní 

dostali jen na zadek,“ směje se Košulič.

Hora však dlouho zavřená nezůstala. 

I v tomto se letos jinak tradiční vinařská akce 

odlišovala. „Letos poprvé, po těch všech letech, 

jsme horu vzápětí otevřeli. Přesto, že je letoš-

ní vinobraní kvůli zimě pozadu, dozrává cela 

řada raných odrůd a vinaři už musí sbírat hroz-

ny na burčák,“ prozrazuje vinař.

O tom, jaká bude tento rok sklizeň, zatím 

můžou vinaři jenom polemizovat. „Zatím je 

to těžké říct, je chladno, do toho prší, hrozny 

relativně drží, ale pokud by se to mělo opako-

vat, mohly by nějaké hniloby a problémy být. 

Zatím to ale vypadá nadějně, ale musíme se 

modlit za lepší počasí,“ uznává Košulič. Tak 

nezbývá než prosit sv. Urbana a věřit, že bude-

me mít i příští rok čím zahánět žízeň!

-slam-

Článek byl zveřejněn 30. 8. 2021 na webu města.

HUSTOPEČE SE BAVÍ
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Zarážení hory je oblíbenou akcí místních i turistů. 

Sotva horu zarazili, hned ji znovu otevřeli...

Nevěra, role milenky, stereotyp ve vztahu, 

nepořádný či příliš čistotný manžel, nechtěné 

dítě. Všechna tato témata i mnohem víc probí-

raly na scéně herečky z pražského divadla Na 

Maninách. Dramatické zpracování stejno-

jmenné knihy Barbary Nesvadbové bylo poně-

kud nadčasové a možná by se dalo říct i odlišné, 

v porovnání s představeními, na jaká jsou divá-

ci zvyklí. „Čím víc se hrou pročítám, tím víc v ní 

nacházím skvělé návody na to, jak žít. Člověk 

se s některými příběhy určitě ztotožní a nalez-

ne spoustu odpovědí na obecné životní otáz-

ky,“ popisuje svůj pohled na hru herečka Jitka 

Asterová.

Ta si na scéně střihla především roli mode-

rátorky, ke které má blízko také v osobním 

životě. „Na moderování mě baví, že je člověk 

sám za sebe. Je to úplně jiná profese než ta 

herecká. Je to povolání, která se nikde neučí, 

ani na školách, a člověk se ji musí naučit až 

sám, v praxi. Rozhodně není pravidlem, že 

dobrý herec je také dobrý moderátor,“ přizná-

vá herečka.

Přestože představení často obsahovalo 

náročná témata ke zpracování, přijalo jej 

hustopečské publikum s otevřenou náru-

čí. Spokojené byly také herečky. „Hned když 

jsme sem přišly, shodly jsme se, že to tady 

máte krásné, je tady taky skvělé zázemí, pro 

nás je to úžasné místo a cítily jsme se tu dobře, 

a myslím, že se to odrazilo i na divácích, proto-

že když se herci cítí dobře, vnímají to i v hledišti. 

I když jsme představovaly těžší témata, mám 

pocit, že tu zavládala pohoda a bylo to přijato 

s otevřeným srdcem bez kritizování,“ vděčně 

konstatovala herečka Ivana Jirešová.

Kdo si svůj život bez divadla nemůžete před-

stavit a zamiloval si – ať už v pátečním předsta-

vení nebo dříve – herečku Danielu Choděrovou, 

má možnost ji vidět hned v několika předsta-

veních v nedalekém Brně. „Mám úžasné před-

stavení o pole dance, které se jmenuje The 

Naked Truth, které hrajeme pravidelně v Diva-

dle Bolka Polívky, kde mimochodem hraji 

ještě s jedním představením, komedií Cave 

Woman, a to je moje velká srdcovka, tam hraju 

sama hodinu a půl a pojednává o vztahu mezi 

ženami a muži,“ podává výčet herečka Daniela 

Choděrová.

-slam-

Článek byl zveřejněn 10. 9. 2021 na webu města. 
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Herečky ocenily hustopečskou atmosféru.

Křehké Laskonky otevřely křehká témata
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Udělejte si doma místo a zbavte se 

zbytečností, to byl podtitul prvního soused-

ského blešáku, do kterého se pustily dámy 

z Marketingu a kultury města Hustopeče ve 

spolupráci s organizací Narana, která v Husto-

pečích provozuje dobročinný obchůdek. Cílem 

společné akce bylo podpořit komunitní setká-

vání i udržitelné hospodaření. Prodejní stán-

ky si rezervovali převážně místní a Dukelské 

náměstí se změnilo v malé tržiště. 

„Je to o tom, že to, co už doma nepotřebujete, 

posouváte dál těm, kterým se to naopak hodí. 

Prodejci přinesli rozmanité zboží od hraček, 

přes oblečení, knížky, školní potřeby a tak dál. 

Věřím, že spokojení jsou nejen prodejci, ale 

i nakupující,“ těšila se vedoucí Marketingu 

a kultury města Hustopeče Jana Hrádková.

„S podobnými akcemi ještě moc zkušeností 

nemáme, nedávno jsme poprvé prodávali na 

podobné akci v sousedství, a jsme moc rády 

za tu možnost, protože podpora komunitního 

ducha je nám velmi blízká. Nakupující si tu 

s námi povídali, bylo to velmi osobní, vyptávali 

se na náš obchůdek a jak jej podpořit. Nejvíc 

se prodávaly dětské knížky, těch není nikdy 

dost a budeme rádi, když i do našeho obchůd-

ku na Kollárově ulici budou lidé dál nosit vše, 

co už se jim doma nehodí,“ neskrývala radost 

z akce Petra Fekete z Narany Hustopeče. 

Z bohatého doprovodného programu 

nejvíce zaujaly vyhlídky z věže radnice a stře-

chy kostela, která byla pro veřejnost otevřena 

vůbec poprvé. „To byla opravdu událost. Jsme 

moc vděční Farnosti Hustopeče, která nám 

svěřila střechu kostela i panu místostarostovi, 

který prováděl ve věži radnice. Po celý den tu 

byly desítky zájemců, kteří se chtěli podívat, 

pan místostarosta prakticky po celé odpole-

dne neslezl z věže,“ směje se Jana Hrádková 

a dodává, že stejný zájem byl i o komentova-

nou prohlídku interiéru kostela. 

Pořádnou dávku elánu a nadšení přinesly 

návštěvníkům dámy z Tančírny na stará kolena, 

které to navzdory úmornému vedru roztanči-

ly pod věží kostela. Velkým překvapením byl 

a velké ovace sklidil místní harmonikář Michal 

Silnica, jehož hudební doprovod zpříjemňoval 

celé odpoledne a vychutnávali si jej přede-

vším dospělí, kteří degustovali vína. Michal na 

podobných akcích zatím nevystupuje, což se 

však po velkém úspěchu jistě brzy změní. „Do 

Hustopečí jsem se přistěhoval s rodinkou tepr-

ve nedávno a na harmoniku taky hraji jen pár 

let, takže zatím nebyla moc příležitost někde 

hrát,“ vysvětlil sympaťák, který si na harmoni-

ku během dne střihl i popové hity z rádií, čímž 

si publikum ihned získal. 

Myslelo se i na děti, které nedávno zahájily 

nový školní rok. V parku pod kostelem pro ně 

byla připravena hravá i výtvarná zóna, zdar-

ma dostaly limonádu i špekáčky a mohly si 

i samy nazdobit čerstvé minikoblížky. Celé 

odpoledne panovala na náměstí příjemně 

uvolněná a nenucená atmosféra, kterou na 

závěr podkreslilo i violoncellové trio Osamělé 

Palačinky z Brna.

Dobrovolné příspěvky vhazovali návštěvní-

ci do pokladničky pro Ivu Záděrovou. Děkuje-

me za každý dar i za perfektní atmosféru dne.

-nov-

Článek byl zveřejněn 13. 9. 2021 na webu města. 
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Jak se vám blešák líbil? Nám moc!

Na blešáku ohromily vyhlídky z věže radnice a střechy kostela

Dějiny jsou plné událostí, které se navzdo-

ry vědeckému zkoumání doposud nepodařilo 

uspokojivě vysvětlit, a které nás provokují svou 

tajemností. Co vy? Bojíte se rádi? Jestli ano, tak 

jste nemohli ve čtvrtek 16. září chybět na před-

nášce České tajemno, se kterou do Hustopečí 

přijel PhDr. Arnošt Vašíček. Posluchače zaujal 

povídáním o záhadami opředeným hradem 

Zvíkov, o tajemném Golemovi či přítomnosti 

mimozemšťanů v České republice. „Budeme 

se sice věnovat avizovanému českému tajem-

nu, což jsou největší záhady týkající se naší 

republiky, ale také příběhům z knihy Tajemné 

fenomény, které jsou pro změnu o záhadách 

ze světa,“ říká Arnošt Vašíček.

Nemohli jsme se nezeptat, kde se v něm 

vášeň po tajemnu a záhadách vzala. „Faktem 

je, že jsem psal pro noviny a časopisy a psal 

jsem především reportáže z cest. Zjistil jsem, 

že na těch cestách si vybírám témata, která 

mne nejvíce zajímala – ta se vůbec netýkala 

například průmyslové výroby, ale spíše tajem-

ných rituálů, zajímavých archeologických 

nálezů nebo historických záhad… už mi to tak 

nějak zůstalo a věnuji se tomu naplno desítky 

let,“ usmívá se sympatický vypravěč.

Vašíčkovo jméno vám může být pově-

domé i z televize, stojí za scénáři seriálů 

Zatracená brána, Ďáblova lest či Strážce 

duší. Vašíček nastínil také televizní plány do 

budoucna. „Nechci to zakřiknout, ale mám 

připravený nový seriál, který se shodou okol-

ností odehrává tady na jižní Moravě, ale 

nezlobte se, bližší detaily bych nerad uváděl,“ 

láká Vašíček.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 17. 9. 2021 na webu města. 
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Vašíček svým vyprávěním zaujal desítky posluchačů.�        
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Snad neexistuje člověk, který by si mini-

málně ve škole nezazpíval písničku Panenka. 

A milovníci country dobře znají i jejich autory 

– legendární kapelu Poutníci. Nemohli jsme 

si proto nechat ujít příležitost a přišli jsme si 

s kapelou popovídat v sobotu 18. září na Den 

otevřených dveří společnosti Agrotec, kde 

Poutníci zahráli. 

Den otevřených dveří ve společnosti Agro-

tec každoročně láká především rodiny s dětmi, 

které zde pokaždé najdou nepřeberné množ-

ství aktivit a zábavy. Ani letos tomu nebylo 

jinak, přestože počasí podobným venkovním 

akcím vůbec nepřálo. Po celé dopoledne si 

návštěvníci mohli vyzkoušet skákací atrakce, 

malování po autech, autogramiádu rally jezd-

ce Jana Kopeckého, workshopy se záchranáři 

nebo třeba terénní jízdy zemědělskou techni-

kou.

Nás ale nejvíc zaujal letošní hudební 

doprovod. Postarala se o něj česká country 

legenda, kapela Poutníci, která v loňském roce 

oslavila neuvěřitelných 50 let od svého vzniku 

a v rámci oslav objíždí Česko s turné „50 let 

v country“. 

„Poutníci měli první koncert 4. prosince 

1970 a pokaždé, když slavíme nějaké výročí, si 

uděláme sérii koncertů. V loňském roce jsme 

jich stihli odehrát 40, pak se vše uzavřelo kvůli 

koronaviru. Největší koncert tak bude až letos 

25. října v brněnskému Sonu, kam všechny 

srdečně zvu, protože se tam sejdeme v původ-

ní sestavě v čele s Robertem Křesťanem,“ před-

stavuje a zve kapelník Jiří Karas Pola.

Během let prošlo kapelou bezpočet muzi-

kantů, z nichž tím nejvýraznějším byl právě 

Robert Křesťan. Kromě jiného je autorem 

největšího hitu Poutníků, dnes již téměř zlido-

vělé Panenky. „To je samozřejmě sen každého 

muzikanta napsat takový hit. My dodnes neví-

me, proč si právě tato písnička získala tolik 

posluchačů, ale v tom je to kouzlo. Nikdy neví-

te,“ směje se Pola.

Kapela však tvoří dál a stále píše nové písně 

a vydává CD. „Ještě než začala první vlna koro-

naviru, tak jsme stihli pokřtít naši nejnovější 

desku, v pořadí už šestnáctou, Stíny na stře-

chách, kde je 14 písniček, z nichž 13 je úplně 

nových,“ pyšní se Pola.

V Hustopečích hráli Poutníci i díky nepřízni-

vému počasí takřka před prázdným placem, což 

vyvolalo otázky, zda v dnešní době ještě count-

ry táhne. „Víte, éra Porty, kdy jsme v Plzni zpívali 

před davy posluchačů, se asi nikdy nevrátí. Rádi 

na to vzpomínáme. Ale dodnes za námi gene-

race, která si Portu pamatuje, stále chodí. Vidím, 

jak stárnou spolu s námi. Ale je zajímavé, že 

město od města je to jiné. Třeba minulý týden 

jsme hráli v Domažlicích a tam přišlo přes dvě 

stovky lidí, což bylo velmi příjemné,“ neskrývá 

radost Pola a znovu zve fanoušky country na 

výroční koncert do Sona v Brně.

-nov-

Článek byl zveřejněn 20. 9. 2021 na webu města. 

Poutníci slaví 50. výročí a zahráli i v Hustopečích
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Nestihli jste Poutníky v Hustopečích? Brzy budou hrát v Brně.

Ovečkový bál podpořil zoo Hodonín
Ten, kdo by nevěděl, tak by dlouho přemýš-

lel, co se to v pátek 3. 9. 2021 v Hustopečích 

stalo. Davy lidí spěchaly za hustopečský rybník, 

aby slyšely svoji oblíbenou místní kapelu. 

Nikoho přitom neodradila dlouhá cesta ani 

dobrovolně povinné vstupné, které bylo urče-

no na výsadbu stromů v tornádem zpustošené 

zoologické zahradě Hodonín.

Zeptali jsme se jednoho z organizátorů 

pana Miroslava Vodáka, kdo a proč tento 

charitativní koncert pořádá? „Tato akce již slaví 

sedmé výročí a pořádá ji Spolek všehoschop-

ných. Vždy jsme se snažili podpořit něco husto-

pečského, ale tentokrát jsme chtěli pomoci 

někomu, koho zasáhlo červnové tornádo,“ říká 

Vodák.

Na to, jaké kapely budou letos na programu, 

nám odpověděl pan Kamil Konečný. „Letos 

nám přišly zahrát dokonce čtyři kapely. Mezi 

dlouholetá a tradiční hudební tělesa patří 

Pool Litters a La Bande, nově se představí Atak 

a Emtolog“. Dále se dozvídáme, že je to chari-

tativní akce, tak hrají všichni bez nároku na 

honorář. 

Co pořadatelé v tomto ročníku nepodcenili, 

nám prozradila paní Marcela Matochová. „Po 

loňské zkušenosti jsme zdvojnásobili počet 

stánků na pivo.“ Že nebyla žádná fronta, si 

pochvaloval nejeden z návštěvníků.  

Poslední a nejdůležitější otázku jsme 

položili pokladníkovi spolku Kamilovi Hyclovi. 

Tak kolik se podařilo těm krásným a neodola-

telným děvčatům u vstupu vybrat na dobro-

volném vstupném? S úžasem se dozvídáme: 

„Do pokladničky pro zoo nám lidé věnovali 

42 150 Kč.“ Dále nám „správce pokladu“ prozra-

dil, že u této částky to nekončí. Všehoschopní 

se rozhodli, že stejnou částku přidají ze svého 

a tak Mgr. Bc. Martinovi Krugovi, řediteli hodo-

nínské zoo byla dne 15. 9. 2021 předána celková 

částka 84 300 Kč.

Všehoschopní by rádi poděkovali návštěv-

níkům a kapelám za vytvoření příjemné atmo-

sféry celého večera a už se těší na další setkání.

Dr. KZ
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Do hodonínské zoo se přikutálela krásná částka. 
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V historických zápisech Burčákových slav-

ností bude navždy prázdné místo pro rok 2020. 

Je to zatím jediný ročník od svého zrodu v roce 

1994, kdy se oblíbený svátek burčáku a divadla 

ze známých důvodů bohužel nemohl uskuteč-

nit. Stejně výrazným písmem však bude u roku 

2021 napsáno, že vše odložené jsme si náleži-

tě vynahradili a mohli jsme začít věřit, že to 

nejhorší je snad opravdu za námi… 

Po zkušenostech se srpnovým Mandlobra-

ním, které nesplnilo všechna očekávání, co se 

návštěvnosti týče, jsme odložené Burčákové 

slavnosti připravovali s mírnou nervozitou. 

Neměli jsme tušení, jak moc jsou v návštěv-

nících zakořeněny obavy, které nás všechny 

provázejí poslední rok a půl. A popravdě – až 

v posledním týdnu před začátkem nám začal 

pomalu padat kámen ze srdce, když se začal 

zvedat počet zakoupených vstupenek v před-

prodeji a všechny kapely i vystupující potvrdili 

svou účast.

O návštěvníky tedy nouze nebyla, to se 

ukázalo už při čtvrtečním programu Husto-

peče se baví, kam zavítali převážně místní. 

Poskládat čtvrteční kulturní program na pódiu 

byl opravdový oříšek. Školy ani spolky neměly 

po roční koronavirové pauze připravena žádná 

čísla a děti už odvykly vystupování na veřejnos-

ti. O to víc si vážíme těch, kteří přece jen zabo-

jovali a někdy i online nacvičili kousky, které 

pobavily a potěšili zaplněné náměstí – dětem 

a učitelkám z Mateřské školy Pastelka, dámám 

z Tančírny na stará kolena, žákům ze Základ-

ní umělecké školy, kteří pokryli takřka polovi-

nu veškerého programu, a v neposlední řadě 

Hustým Hudebníkům – amatérskému tělesu 

kytaristů, které ještě nikdy nevystupovalo na 

pódiu. Premiéru zvládli na výbornou a určitě 

jsme je na akcích města neslyšeli naposled…

V pátek i sobotu nás čekala velká výzva 

v podobě covidových kontrol. Vládní naříze-

ní pro účastníky kulturních akcí o očkování či 

negativním testu jsme z pozice pořadatele 

museli zajistit a velmi nám s tím pomohl Český 

červený kříž, který před budovou kina postavil 

na celý víkend testovací stan. Musíme říct, že 

jsme neměli jediný pozitivní test a všichni 

návštěvníci dorazili ke vstupním branám 

náměstí se všemi potřebnými potvrzeními, 

za což jim patří velké díky. Nic tak nebránilo 

Burčákovky 2021? Jako by se svět vracel pomalu k normálu…
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tradičnímu programu slavností.

Páteční otevírání mázhausů, sobotní 

jarmark, rytířské souboje, zasedání Burčáko-

vé unie, historický průvod s řemeslnými cechy, 

soutěž ve válení beček, dětské šapitó, otevře-

né sklepy, koncerty… to vše jsou věci, které 

z burčákovek důvěrně známe, protože primár-

ní program se v posledních letech nijak výraz-

ně neměnil. Přesto jsme měli pocit, že kvůli 

roční pauze jsme si letos všechno vychutnávali 

mnohem intenzivněji. 

Při rozhovorech s návštěvníky na náměstí 

jsme často slyšeli: „Konečně je to zase všechno 

zpátky. Moc jsme se těšili. Snad už nic neza-

vřou! Zase to tady žije!“ A opravdu. 

Přestože náměstím prošly za víkend 

tisíce lidí, všude vládla pohoda, 

všichni se blaženě usmívali, popíjeli 

burčák, sledovali divadla i koncerty.

Vždycky se však najdou slabá 

místa, nejde se zavděčit všem. 

Někteří nebyli spokojeni s výběrem 

kapel, některým se zdála velkoploš-

ná obrazovka zavěšena příliš nízko, někteří 

rozvíjeli konspirační teorie o důvodu uzavření 

nádvoří domu U Synků, některým nepadlo nic 

do oka na řemeslném jarmarku, někdo stál 

dlouhou frontu na toalety, někdo se možná 

cítil být opomenutý… Obzvláště na sociálních 

sítích města jsme byli zásobování více či méně 

oprávněnými připomínkami, které, bylo-li 

to v našich silách, jsme se snažili operativně 

řešit. Ne vždy se to podařilo ke spokojenosti 

všech, ale troufneme si říci, že drtivá většina 

návštěvníků má z Burčákových slavností ty 

nejhezčí možné zážitky.

MaKové panenky
A na co budeme vzpomínat my, 

holky z Marketingu a kultury? 

�       Na bezvadnou spolupráci se všemi 

místními spolky, které pomáhaly tvořit 

program slavností…

�       Na neskutečný výkon spolku 

Všehoschopných, který v historickém 

průvodu přivedl na náměstí tisícihlavé 

hejno špačků…

�       Na pohodové koncerty Michala Hrůzy 

a Pokáče, kteří se ještě hodiny po 

vystoupení obětavě fotili s fanoušky…

�       Na rockový nářez Arakainu a Lucie Bílé, 

kterým jsme při písničce Zimní královna 

rozsvítili náš vánoční strom na náměstí…

�       Na to, že jsme ještě úplně nezapomněly, 

jak se takové velké akce dělají… 
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Kardiologická ambulance

MUDr. Peter Šandor

Dům zdraví

Brněnská 390/9

Hustopeče 693 01

Telefon

pro objednání:

601 561 397

Ordinační hodiny:

čtvrtek: 7.00—15.30

pátek: 7.00—15.30

Nabízíme komplexní kardiologické vyšetření, léčební a preventivní 

péči srdečních chorob, dispenzarizaci a konzultační činnost. 

(ECHO srdce, TK Holter, EKG Holter, EKG vyšetření)

Zatím smlouvy s pojišťovnami: 111, 211 a 205
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Vodovody a kanalizace a.s. Břeclav, středisko Hustopeče, 

oznamuje, že bude v termínu 1.–22. 10. 2021 

provádět odečty vodoměrů.
Prosíme občany, kteří nemají přístupný vodoměr, 

ať stav vodoměru vyvěsí na viditelné místo 

nebo zavolají na telefon 733 530 028.

Děkujeme za spolupráci.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 11. 9. 2021
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Zpracovala Simona Procházková, komise obřadů a slavností | Foto: Milan Krásný, FOTO&VIDEO služba, Velké Bílovice.
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kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče

ne 1. 8.—31. 10.

Gotická freska Smrt Panny Marie a její 
transfer ze zničeného kostela 
v Hustopečích – výstava malíře a 

restaurátora Františka Sysla. Městské 

muzeum a galerie.

čt 30. 9.—2. 10.

Burčákové slavnosti – tradiční třídenní 

oslavy sladkého bouřlivého moku provází 

originální dávka humoru a recese. 

Součástí programu je jarmark a hudební 

vystoupení (Lucie Bílá a Arakain, Michal 

Hrůza, Pokáč…). Předprodej vstupenek 

online (www.kinohustopece.cz) nebo 

v TIC Hustopeče. Více informací: www.

burcakoveslavnosti.cz, Dukelské náměstí.

st 6.—29. 10
Svět nejen kolem nás – výstava obrazů 

Jarmily Strohové, Městská knihovna.

čt 7. 10.
9

.3
0 Barokní architektura v Čechách – 

virtuální A3V, Městská knihovna.

pá 8. 10.

1
9

.0
0

Nikita Ruzhavinsky a Daria Savvateeva 

– koncert na violoncello a varhany, 

evangelický kostel.

so 9. 10.

0
9

.0
0

Portrét speciál – výtvarný workshop. 

Cena 550,- Kč, CVČ Pavučina. Přihlašování: 

www.pavucinahustopece.cz

ne 10. 10.

1
0

.0
0

Veselá pouť – divadelní pořad pro děti, 

kde vystoupí Jů a Hele. Vstupné 150,- Kč, 

kinosál.

út 12. 10.

1
9

.3
0

Nerez & Lucia – koncert obnovené 

folkové legendy. Vstupné 400,- Kč, 

kinosál.

pá 15. 10.

1
9

.3
0

Chlap na zabití – divadelní představení. 

Hrají: Miroslav Vladyka a Filip Blažek. 

Vstupné 550,- Kč, kinosál.

ne 17. 10. Farní drakiáda – u rozhledny.

čt 21. 10.

0
9

.3
0 Barokní architektura v Čechách – 

virtuální A3V, Městská knihovna.

čt 21. 10.

1
7

.0
0 Marie Terezie – přednáška Bc. Dany 

Šimkové, Městská knihovna.

po 25. 10.

1
7

.4
5

Jane Eyrová – zájezd Svazu tělesně 

postižených do Městského divadla Brno. 

Odjezd autobusu 17:45 od Kamenné 

krásy a v 18:00 z autobusového nádraží.

st 27.—29. 10.

Halloween (pobytový tábor) – podzimní 

tábor s přespáním v CVČ Pavučina. 

Určeno pro děti od 6 do 12 let, 

cena 1 350,- Kč. Přihlašování na 

www.pavucinahustopece.cz.

10 20
21
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Kontakt:
Turistické informační centrum  Hustopeče

Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 418

hustopece.cz ∙ kinohustopece.cz

Připravujeme:

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
∙ papír, plast, nápojové kartony: 5. 10.
∙ bioodpad: 11. 10. | 25. 10. 
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
4. 10. | 18. 10. 

so 13. 11.

1
0

.0
0 Oslava svatomartinských vín a husí – 

ochutnávka mladých vín, Dukelské 
náměstí.

so 20. 11.

1
0

.0
0 Světový duel vín - přehlídka vín z celého 

světa, hotel Amande.

út 23. 11.

1
9

.3
0 Třetí prst na levé ruce – divadelní před-

stavení, kinosál.

naslepo!

Dvakrát m sí n  budeme do programu kina
 za azovat starší i divácky oblíbené lmové tituly. 

A vy po skon ení lmu sami zvážíte, 
zda a na kolik naše p ekvapení oceníte. 

Vstupné se tedy platí až po skon ení lmu. 

od ned le 10. íjna v 18.00

www.kinohustopece.czwww.kinohustopece.cz

Užívat si pohodlného důchodu a nespoléhat se jen na
peníze od státu?

Pobírat pasivní příjem od 40/50 let?

Naspořit si dostatek prostředků na koupi nemovitosti?

Splatit hypotéku o 10-15 let dříve?

Finančně podporovat děti při studiích či startu do života?

JAKÉ CÍLE JSOU PRO VÁS DŮLEŽITÉ?

Kontaktujte mě pro informační schůzku, kde probereme
Vaše cíle, představy a možnosti.

Bc. Jaroslav Rybář
Finanční a investiční plánování

+ 420 776 045 329
j.rybar@msquatro.cz

Bc. Jaroslav Rybář, IČ: 09792732, spolupracuje se společností Broker Trust, a.s., IČ: 26439719, která je
registrována jako IZ, SZ. Bližší informace najdete na www.brokertrust.cz/proklienty.

In
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e.

V úterý 19. října 2021 vzpomeneme 

nedožité 50. narozeniny 

Ladislava Sadílka z Hustopečí

S láskou vzpomínají přítelkyně Kristýna 

s rodinou, maminka a bratr s rodinou.
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Jsme potravinářská firma zabývající se zpracováním, balením a prodejem sušeného ovoce, oříšků a dalších potravin zdravé výživy. 
Stále se rozrůstáme a z tohoto důvodu hledáme nové zaměstnance, kteří se stanou součástí našeho týmu na následujících nově 
vytvářených pracovních pozicích: 

OPERÁTOR VÝROBY/OBSLUHA BALÍCÍ LINKY   
Co vás na dané pozici čeká:    
 Obsluha balící linky    

 Manuální balení našich produktů    
 Práce potravinářském provozu   

 
Jaké znalosti byste měli mít: 

 SOU s výučním listem 
 Praxe ve výrobě-obsluha balících strojů výhodou 
 Manuální zručnost, samostatnost, pečlivost 

 
 
SKLADNÍK/SKLADNICE 
Co vás na dané pozici čeká: 

 Příjem surovin na sklad 
 Zaskladnění, vyskladnění a příprava k expedici  
 Kontrola a údržba čistoty skladu  
 Provádění inventur 
 Obsluha VZV 

 
Jaké znalosti byste měli mít: 

 Znalost ovládání VZV 
 Praxe ve skladovém hospodářství 
 Zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, fyzickou zdatnost 
 Práce s PC 

 
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ  
POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ  
Co vás na dané pozici čeká: 

 Obsluha termo-stabilizační linky, obsluha řídící jednotky 
 Manipulace se surovinami, výrobky 
 Kontrola surovin dle stanovených specifikací 

 
Jaké znalosti byste měli mít: 

 Zodpovědný přístup k práci, samostatnost, spolehlivost 
 Znalost ovládání VZV, Vazačský a jeřábnický průkaz (výhodou) 
 Vazačský a jeřábnický průkaz (výhodou) 
 Technické myšlení 
 Praxe není podmínkou, zaučíme 

 

ÚČETNÍ 
Co vás na dané pozici čeká: 

 Účtování a kontrola skladů a E-shopu 
 Kontrola a účtování vydaných faktur 
 Kontrola svěřených analytických účtů 
 Spolupráce s hlavní účetní na závěrkových operacích 

 
Jaké znalosti byste měli mít: 

 Min. SŠ vzdělání v ekonomickém oboru 
 Znalost podvojného účetnictví 
 Praxe v oblasti účetnictví, znalost skladového účetnictví výhodou 
 Zodpovědný přístup k práci, samostatnost, spolehlivost 

 
VEDOUCÍ SMĚNY VE VÝROBĚ 
Co vás na dané pozici čeká: 

 Vedení pracovníků směny 
 Organizace práce a dohled nad průběhem výroby 
 Zaškolování nových zaměstnanců 
 Podílení se na zlepšování procesu výroby 
 Evidence a dohled nad výstupy výroby 

 
Jaké znalosti byste měli mít: 

 Uživatelskou znalost PC 
 Praxi na obdobné pozici ve výrobní společnosti 
 Zkušenost s vedením zaměstnanců  

 

MECHANIK ÚDRŽBY POTRAVINÁŘSKÝCH STROJŮ 
Co vás na dané pozici čeká: 

 Seřizování potravinářských strojů 
 Zjišťování vzniklých poruch a jejich následné odstranění  
 Provádění preventivní údržby 

 
Jaké znalosti byste měli mít: 

 Min. SOU v oboru strojní mechanik, elektromechanik  
 Zodpovědný přístup k práci 
 Samostatnost, spolehlivost 
 Technické myšlení, praxi na obdobné pozici 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám své profesní CV na e-mail: personalista@naturalpack.cz nebo nás kontaktujte na tel. 518 606 027, 702 246 610. 

 

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK

POZEMKY DOMY

BYTY SKLEPY

Jan Vystoupil

+420 774 999 016

›
›
›
›
›
›
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Rozhovor v říjnovém čísle Hustopečských 
listů bude odlišný. Tentokrát jsme nezpoví-
dali jednu osobu, ale rovnou dvě a povídali 
jsme si o oblíbených Burčákových slavnostech. 
O jejich historii, tradicích a popularitě jsme 
hovořili s Miroslavem Strouhalem a Zbyňkem 
Háderem. 

Na prvopočátku byl Burčákový festival…
Miroslav Strouhal (MS): Jako první mě napad-

ne jméno Jiřího Merlíčka, který stál u zrodu těchto 

slavností, já sám jsem v Hustopečích ještě nežil. 

Osobně pamatuji až Burčákové slavnosti. Víc vám 

o počátcích jistě řekne Zbyněk. 

Zbyněk Háder (ZH): Ano, za festival může 

Merlíček, který přišel s nápadem, že vyžijeme 

burčáku jako nápoje typického pro jižní Moravu, 

na který bychom mohli nalákat divadelníky z celé 

republiky. Aby nemusel vozit burčák do Čech, tak 

Čechy dorazily za burčákem. Tak vznikl festival, 

který se od prvního ročníku nesl v duchu jednotak-

tových her – šlo hlavně o zábavu a recesi. Festival 

přinášel krásná témata, například první ročník 

jsme nazvali: „Za připojení Čech k Moravě“, kdy 

česká delegace přišla s pohraničním kamenem 

a pobídli nás k umístění tam, kde myslíme, že je 

pomyslná hranice. Nechali jsme jej umístit do 

Ašského výběžku… Jak říkám, šlo hlavně o zábavu 

a stmelování kolektivu.

Jak se z Burčákového festivalu staly Burčá-
kové slavnosti? 

ZH: Od prvopočátku byl záměr jak festivalu, 

tak slavností, aby byly pro místní občany. Stále 

se snažíme, aby slavnosti vycházely z divadla 

a zachoval se tak prapůvodní smysl akce. Velkým 

úkolem pro nás bylo najít v historii okamžik, 

o který bychom se v pořádání slavností mohli opřít 

a postavit na něm nejen scénář k divadlu, ale také 

k celým slavnostem. Pan Janšta, tehdejší městský 

historik, objevil důkaz o tom, že ve středověku 

v Hustopečích proběhla jediná poprava za krádež 

hroznů. 

Z festivalu se do slavností přenesl jeden 
společný jmenovatel, a to divadelní duch 
a humor. Rozhovor vedeme týden před slav-

nostmi a Listy vyjdou až po nich… Můžeme 
si říci něco o letošním představení a jeho 
scénáři? Věřím, že nic neprozradíme. 

ZH: To máte pravdu, neprozradíme, protože 

ještě nemáme napsanou ani čárku. A víte, kdy se 

to změní? V pátek před slavnostmi, kdy scénář 

vzniká. 

MS: Jediné, co víme, je, že se u nás na podiu 

objeví velké hejno špačků. Víc necháme jako 

překvapení jak pro návštěvníky, tak pro nás. Ale 

abyste věděli, jak takové psaní scénáře probíhá. 

Sejdeme se v pátek večer a rozcházíme se až v noci, 

kdy ještě nic není napsáno… no a ve tři ráno posílá 

pan Háder první verzi scénáře. Finální verzi dota-

hujeme k poledni a pak už nic nebrání sobotnímu 

divadlu . Ale byste neřekli, že to nebereme zodpo-

vědně, tak nosná témata jsou dána. Letos to budou 

již zmínění špačci.

Jakým vývojem Burčákové slavnosti prošly? 
ZH: První etapou byly nulté ročníky burčá-

kových festivalů. Prvotní ročníky slavností bych 

s opatrností nazval folklorními, než jsme zjistili, 

že bude lepší si dělat legraci z historie – proto se 

první tři roky hrála stejná divadelní hra vycházejí-

cí z historie, pak nás to přešlo a připravili jsme vždy 

nový scénář. Důležitým krokem bylo zařazení 

historického průvodu, který má do dnešních dnů 

velký a možná i největší úspěch, co se týče ohlasu 

návštěvníků.

MS: Doplnil bych ještě uvedení kvasinky vinné 

a otevírání mázhausů. Všechny tyto milníky 

s námi stále jsou a vidíte, v roce 2019 se uskutečnil 

již 25. ročník. Loni jsme se bohužel museli bez slav-

ností obejít. Letos si to jistě vynahradíme!

U šálku kávy

o Burčákových slavnostech
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Vyzpovídali jsme Miroslava Strouhala a Zbyňka Hádera. 
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Krásnou podívanou je historický průvod, 
který má specifi cké řazení účastníků. Kdo 
řazení určil a kdo všechno se průvodu 
účastní? 

MS: Pořadí už je tak nějak dáno. Ale také to 

mělo svůj vývoj. 

ZH: Ano, ze začátku byly součástí průvodu 

jen historické postavy. Později se začala napří-

klad nabalovat partnerská města, cechy, spolky, 

krojovaní… nyní už čítá průvod přibližně 300 osob. 

V letošním roce je naplánován také speciální 

účastník – traktor v doprovodu místních vinařů.

MS: Kromě návštěvníků z partnerských měst 

jsou účastníky průvodu čistě hustopečští. To je 

rozdíl mezi našimi slavnostmi a třeba znojemský-

mi nebo mikulovskými, kde jdou v průvodu herci.

Velkou roli hraje Burčáková unie? Jak ji 
nezasvěceným představíte? 

ZH: Vznik Burčákové unie má na svědomí pan 

Jiří Teplý, a zasedá přibližně od roku 2014. Jeho 

hlavním úkolem je hájit zájmy burčáku ve světě. 

V současné době funguje od Himalájí po Austrálii, 

tady všude má Unie své členy, kteří byli pasováni 

přímo na Burčákových slavnostech. 

MS: Dohromady máme přibližně 10 milionů 

obyvatel, velkou zásluhu na tom má indické Dillí, 

které pod Burčákovou unii také spadá. 

Málokdo asi ví, že se slavnostmi je spojena 
i jedna místní rarita.

ZH: Asi máte na mysli sochu kvasinky vinné. 

Od prvních ročníků jsme přemýšleli o tom, jak 

zapojit kvasinku do slavností, protože vlastně ona 

za všechno může. S nápadem vystavět jí sochu 

přišel opět Jirka Merlíček. Za návrhem stojí paní 

Jarmila Milotová.  

MS: Byli jsme rychlejší než Bořetice, které v té 

době také uvažovaly o vytvoření sochy. Jsme zapsá-

ni v Knize rekordů jako největší zvětšenina živého 

organizmu a sochu můžete najít v domě U Synků. 

Je nějaký ročník, na který speciálně vzpo-
mínáte? 

ZH: V hlavě mi utkvěly slavnosti, kdy jsme 

tady měli velblouda. 

MS: A v jednom ročníku jsme tady měli svatbu! 

Jakou máte v současných ročnících slavností 
roli? 

ZH a MS: Máme shodnou roli, jsme ceremoniá-

ři. Vedeme tu vážnou debatu na podiu.

Otázka na tělo: Pijete burčák? 
MS: No jistě! Těším se na všech 15 mázhauzů. 

ZH: Za celou éru slavností jsem nevypil ani 

sklenku burčáku. Jsem hrdina. Bohužel jej pít 

nemohu…

Pánové, děkuji za rozhovor a ať se dílo podaří!

-vyh-
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První zářijový den je neodmyslitelně spjat 

s návratem dětí do škol po letních prázdninách. 

Po loňském roce, kdy si žáci kvůli koronaviro-

vým restrikcím a distančním výukám školních 

lavic moc neužili, bylo vítání dětí o to radost-

nější. „Vzhledem k tomu, jak probíhal minulý 

školní rok, jsme měli dostatek prostoru připra-

vit uvítání i celý výukový plán, takže neproběh-

ly žádné komplikace,“ shrnul ředitel Základní 

školy Komenského Jaroslav Vysloužil, jehož 

slova potvrzuje i ředitelka Základní školy 

Nádražní Ivana Matějíčková. „Uvítání proběh-

lo bez větších zmatků, byli jsme připraveni 

a myslím, že jsme si to všichni užívali. I přes 

povinné testování, které bylo nařízeno.“ 

Právě povinné testování bylo největší zátě-

žovou zkouškou prvního školního dne. Obě 

školy je však zvládly i díky výborné spolupráci 

s rodiči. V obou základních školách zvolili anti-

genní testy.

Co se týká počtů dětí, jsou obě školy zapl-

něny takřka do posledního místa, a zatímco 

na Nádražce mají početnou třídu prvňáčků, na 

Komendě museli rozšířit počet tříd pro šesťáky. 

„Letos se shodou náhod podařilo, že máme víc 

příchozích žáků z okolních prvních stupňů než 

těch, kteří odchází třeba na víceletá gymnázia. 

Byl to pro nás trochu problém, protože jsme na 

hraně svých kapacit, ale nakonec jsme vytvoři-

li čtyři třídy šesťáků. Prvňáčků máme 67 a jsou 

rozděleni do tří tříd,“ vypočítává ředitel ZŠ 

Komenského.

„My jsme poměrně slušně zaplněni. Prvňáč-

ci se nám díky velkému množství odkladů vešli 

do jedné větší třídy, kde je 26 dětí a ve zbytku 

tříd máme okolo 22 žáků,“ doplňuje ředitelka 

ZŠ Nádražní.

Na obou hustopečských základních školách 

si do nového školního roku přejí jen jediné 

– aby mohli po celý rok žáky plnohodnotně 

vyučovat ve svých třídách. „Myslím si, že další 

dlouhodobější distanční výuka už prostě není 

reálná. Vidíme, že žáci potřebují ten kontakt 

jednak s učitelem, a i se spolužáky, a sebelepší 

technika to nenahradí. Takže věřím, že jsme 

dostatečně promoření a očkovaní a že tady 

zůstaneme, i kdyby přišly další a další covidové 

vlny,“ říká Matějíčková.

-nov- 
Článek byl zveřejněn 1. 9. 2021 na webu města. 

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
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Žáci se vrátili do škol. Snad tam vydrží po celý rok...

Ve čtvrtek 16. září vládl u hustopečského 

učiliště čilý ruch. Místní akční plán Hustopeč-

sko právě zde začal představovat žákům devá-

tých ročníků okolních škol řemeslné obory 

v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno. „Náš 

projekt se snaží řemesla podporovat a propa-

govat tak, aby děti věděly, kde se v jejich okolí 

učí řemeslné obory, co to obnáší a podobně. 

Tendence je, že děti chodí spíše na obecné 

střední školy a na řemesla se zapomíná. Ale to 

se netýká jen Hustopečska, ale celé republiky. 

Situace ve stavebnictví také není veselá, řeme-

slníci jsou prostě potřeba,“ vysvětluje motiva-

ci k projektu vedoucí pracovní skupiny MAP 

Hustopečsko Dominika Pudilová. 

V dalším týdnu se podobná akce uskuteční 

i v Brumovicích, kde se žákům představí obor 

nábytkář. O obě prezentace je ze strany základ-

ních škol velký zájem. „Školy už nás znají 

a kdykoliv přijdeme s nabídkou, tak ji využí-

vají. Konkrétně u této akce je možné jim díky 

projektu zafi nancovat i autobusovou dopravu, 

takže je to i výhodné,“ doplňuje Pudilová.

Během dopoledne si žáci projdou jednot-

livé učebny, sledují výuku a mohou se ptát 

přímo učebních mistrů. „Jak tady v Hustope-

čích, tak v Brumovicích jsou žákům k dispozi-

ci pedagogové, a tak trochu lákají, aby si žáci 

podali přihlášku právě k nim,“ usmívá se Pudi-

lová a dodává, že i samotná učiliště tuto akci 

vítají, aby dokázali zaplnit kapacity.

Akce volně navazují na veletrh fi rem, který 

MAP organizoval před dvěma lety. „Letos 

veletrh fi rem organizovat nebudeme, proto-

že podnikatelé a živnostníci mají po covidu 

úplně jiné starosti, tak je nechceme zatěžovat. 

Nicméně na ten veletrh vlastně volně navazu-

jeme, jen jsme zapojili spíše školy; a určitě se 

ještě pokusíme zapojit i nějaké místní fi rmy,“ 

plánuje Pudilová.

-nov-

Článek byl zveřejněn 16. 9. 2021 na webu města. 

MAP Hustopečsko láká žáky na řemeslné obory

Nejen prvňáčkům přejeme úspěšný školní rok. 
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Rok se s rokem sešel a je tu opět 1. září, začá-

tek nového školního roku a to pro nás zname-

ná pokleknout na startovní čáře a rozběhnout 

se na dlouhou trať s obměněným týmem jak 

s dětským, tak pedagogickým. V červnu nás 

opustili budoucí prvňáčci a jimi uvolněná místa 

zaplnily mladší děti. Letos jich bylo o mnoho 

více, jelikož jsme rozšířili kapacitu školy o další 

dvě třídy, díky čemu jsme neodmítli žádné dítě 

starší 3 let. Ty nyní čeká zvykání na nové kama-

rády, paní učitelky, nový režim a nové prostředí. 

Došlo i ke změně týmu dospělých, protože nám 

přibyly čtyři nové paní učitelky, dvě paní uklízeč-

ky a dvě paní asistentky.

Ke zlepšení prostředí také přispěla rekon-

strukce školní zahrady. Zahradu, se všemi 

jejími překrásnými hracími prvky začneme 

využívat v jarních měsících, až se krásně zaze-

lená. 

Chtěla bych poděkovat zaměstnancům 

mateřské školy a všem, kteří se na rekonstruk-

ci budovy i školní zahrady podíleli, za jejich 

přístup a ochotu. Všichni se nám všemožně 

snaží vycházet vstříc a také díky tomu je naše 

školka taková, jaká je. 

Ještě jednou chci poděkovat a zároveň 

popřát všem, co nyní společně, ruku v ruce 

stojíme na startovní čáře nového školního 

roku, hodně síly, elánu, šikovnosti, pracovi-

tosti a pevných nervů. Čeká nás dlouhá trať 

a na ní opět mnohé překážky a překvapení, ale 

dělejme vše tak, abychom se mohli po proběh-

nutí cílové mety v červnu příštího roku ohléd-

nout, a nemuseli se stydět, ale být pyšní na 

to, co jsme během celého závodu prožili a co 

vše jsme společnými silami dokázali překo-

nat. Především nám všem jde o spokojenost 

a úsměv našich dětí. A to je to hlavní, proč naši 

práci vlastně děláme.

Tak připravit se, pokleknout a START!

Ivana Kouřilová, 
ředitelka MŠ

MŠ U RYBIČEK

Spousta rodičů i dětí na 1. září těšívá. Letos 

obzvlášť, protože děti chtěly být s kamarády, 

těšily se na svou třídu, hračky i učitelky.

A my jsme jim školku důkladně připravili. 

Vevnitř proběhl velký úklid, dezinfekce a na 

stěnách se objevila nová výzdoba. Paní učitel-

ky přichystaly značky, seznamy, informace pro 

rodiče, pozornost dětem.

Na zahradě jsme nechali důkladně opravit 

všechny prolézačky, zlikvidovat špatné a rozbi-

té části a nahradit je novými. Všechno dřevěné 

vybavení dostalo nový nátěr. A dětem přibylo 

pítko – krásné a nerezové, abychom mohli 

zahnat žízeň kdykoliv budeme chtít. 

I tak nám pár herních prvků ubylo. Naštěs-

tí naše žádost o dotaci k doplnění herních 

prvků zdárně prošla prvním kolem formálního 

schvalování, a tak máme naději, že by snad 

mohla tato fi nanční injekce koncem roku vyjít. 

Zahradu bychom rádi zjara dovybavili napří-

klad pexesem nebo novým umělým povrchem 

pro míčové hry.

Nyní je už ve všech našich třídách živo. Ve 

sluníčkách a motýlcích se ještě sem tam objeví 

slzička. Zato u starších dětí se musíme pěkně 

otáčet. Máme za sebou první hodinu plavání 

v místním bazénu. Kurz bude trvat až do listo-

padu. A pokud zrovna neplaveme, ozývá se ze 

třídy zpívání a dupot. To proto, že už nacvičuje-

me na Burčákové slavnosti. Ve čtvrtek vystoupí 

naše berušky, v sobotu žabičky.

Kolektiv MŠ Pastelka
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První dny v novém školním roce

Nový školní rok začal i ve školce „U Rybiček“

MŠ PASTELKA

V noci z pátku 27. 8. na sobotu 28. 8. se 

v ulici Komenského ztratil rodinný mazel, 

8letý kocourek „čertík“, celý černý, pouze 

s charakteristickou drobnou bílou nápr-

senkou, bohužel neoznačený. Byl navyk-

lý na každodenní pobyt v interiérovém 

prostředí, a když už měl vycházky, pohy-

Ztratil se kocourek
boval se maximálně v rozmezí ulice mezi ZŠ 

Komenského a hřištěm Lipová. V uvedeném 

datu zmizel a v okolí ho od té doby nikdo 

nespatřil. Pokud někdo něco ví, prosím 

o jakoukoliv informaci, co se mu mohlo 

přihodit nebo ke komu se mohl dostat, na 

tel. 608 438 653 (Tomáš Knápek). Děkujeme.
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Máme za sebou zářijový start
Teploty pomalu klesají, ráno se déle drží 

rosa. Léto pozvolna končí a začíná nám škola. 

Kdo se těšil? Prvňáčci určitě ano. S lehce 

nesmělými úsměvy se ve středu seřadili na 

školním dvoře. Společně se šestými třídami je 

uvítalo vedení školy i města. 

Právě šesté třídy se účastnily adaptačních 

dní. V areálu Pavučiny se děti pod vedením 

kolegyň blíže poznaly samy mezi sebou, ale 

i s třídními učiteli. 

Hned v druhém týdnu školním týdnu 

se naši učitelé vydali do Tureckého Kayseri. 

V rámci další mobility projektu Active kids for 

a better future nahlédli pod pokličku místních 

zvyků, kulturních tradic a hodnot. Kolegové 

jim ukázali místa v okolí zapsaná do dědictví 

UNESCO. Domluvili se na dalších aktivitách 

v projektu a těší se na říjnové setkání v Husto-

pečích.

Překrásné počasí vyhnalo čtvrťáky na 

Křížový vrch, děti si v rámci výtvarné výchovy 

vyzkoušely oblíbený Land art, tedy krajinné 

umění.

Prvňáčci absolvovali svůj první projektový 

den, tentokrát s ježčí tématikou. Ve třídě se 

objevili bodliňáčci nejen na pracovních listech, 

ale i v plyšové podobě. Čtyři hodiny plné sklá-

dání, počítání, hádanek a tvoření utekly jako 

voda. 

V rámci Evropského školského sportovní-

ho dne se oba stupně chopily příležitosti si 

zasportovat. Žáci si vyzkoušeli netradiční spor-

tovní disciplíny, postřeh i vytrvalost. A komu se 

dařilo nejvíce? To je přeci jedno, důležitá byla 

radost z pohybu. 

Kolektiv školy

ZŠ NÁDRAŽNÍ

ZŠ KOMENSKÉHO

Je tu nový školní rok...
... a po letních prázdninách jsme se opět 

sešli všichni ve škole. Počasí 1. září přálo, a tak 

se mohlo slavnostní zahájení tradičně konat 

na školním dvoře. 

Na úvod nového školního roku jsme se 

v třídnických hodinách věnovali hrám a akti-

vitám na (znovu)poznávání se a utužování 

vztahů uvnitř třídy. Žáci v různých ročnících 

tak například reflektovali vlastní osobnost 

a navzájem se poznávali, soutěžili ve hře 

Formule 1, kterou rozvíjeli schopnosti a strate-

gie spolupráce, v komunitním kruhu si vyprá-

věli o nejhezčích zážitcích z letních prázdnin, 

napsali, na co se těšili do školy a pak sestavova-

li společně pravidla třídy, volili si novou třídní 

samosprávu, společně vyšli do terénu a spous-

tu dalšího. 

Při výuce jsme se věnovali hlavně opaková-

ní a upevňování znalostí z předchozího roku. 

Využili jsme ale i pěkného zářijového počasí 

a vyrazili ven. Čtvrťáci si ověřili své znalosti 

a praktické dovednosti na dopravním hřišti, 

šesťáci se v hodině výtvarné výchovy vydali na 

Křížový vrch, kde kreslili, co vidí, na stejném 

místě druháci tvořili všechna písmena abece-

dy z různých přírodnin. V přírodě strávil jednu 

teambuildingovou sobotu i učitelský sbor, kde 

někteří na kolech a jiní pěšky zdolali Žďárské 

vrchy. 

Těšíme se (a věříme), že školní rok 

2021/2022 strávíme celý společně ve škole 

a budeme se moci věnovat běžné výuce, 

projektům a dalším aktivitám. 

Kolektiv školy
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2. A sestavovala pravidla třídy.



STR 23HUSTOPEČSKÉ LISTY   10 | 21

Školní rok začal také na naší škole
Druhý zářijový týden jsme vyrazili do oblí-

bené lokality Nosislavi, do Knížecího lesa. 

Blízko lesa je velmi hezké venkovní hřiště se 

spoustou průlezek, s houpačkami, s klouza-

čkou, lezeckou stěnou a různým cvičebním 

nářadím, kde děti rády cvičí a užívají si rozma-

nitých pohybových aktivit.

Pořádně jsme se procvičili, užili jsme si 

dostatek pohybu a občerstvení dobrou svačin-

kou jsme se vydali kaštanovou alejí směrem 

k lesu. Cestou jsme sbírali první spadané 

kaštany, pozorovali žloutnoucí listí na stro-

mech i to suché v trávě, které již ze stromů 

spadlo. Cestu lemovalo veliké pole slunečnic 

a kukuřice, které čekají na sklizeň, a tak jsme 

si zopakovali, co o těchto plodinách už známe. 

V lese, i když je začátek podzimu, kvetlo spous-

tu zajímavých kytiček ve žluté, bílé i fi alové 

barvě. Stromy se pomalu barví do podzimních 

barev a přicházející podzim s sebou přinesl 

spoustu pavučinek babího léta a ve větvích 

prosvítající zářijové sluníčko. V lese bylo moc 

krásně, poznali jsme spoustu lesních plodin – 

houby, šípky, jeřabiny, žaludy, kaštany – zopa-

kovali jsme si naše „lesní“ znalosti a s novými 

zážitky jsme vyrazili zpět do školy. Výlet byl 

moc hezký a už teď se těšíme, jaké další změny 

podzim v lese přinese.

Dále jsme využili posledních letních 

slunečných dnů a v pondělí 13. září jsme se 

žáky VI. a VII. třídy vyšlapali kopec k husto-

pečské rozhledně v mandloňových sadech. Ti 

nejodvážnější se poté vydali nahoru zdolat 

63 schodů, aby měli ještě lepší výhled do okol-

ní krajiny. Kdo se pozorně díval kolem sebe, 

našel pod stromy i letošní mandličky.

Kolektiv školy 
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Vyrazili jsme za krásami okolí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

První ročníky se stmelovaly
Nový školní rok jsme společně se studenty 

a studentkami prvních ročníků oborů Infor-

mační technologie a Veřejnosprávní činnost 

uvítali adaptačním kurzem v prostředí kempu 

Baldovec. Po seznamovacích aktivitách byl čas 

na paintball, lanové centrum i lukostřelbu. Na 

zpáteční cestě jsme navštívili jeskyni Výpustek. 

Téměř třídenní pobyt jistě přispěl k navození 

pozitivních vztahů v kolektivech obou tříd.

Ve čtvrtek 16. 9. proběhly na SOŠ a SOU 

Hustopeče hned dvě akce současně. Ve spolu-

práci se skupinou MAP bylo zorganizováno 

setkání se žáky základních škol z regionu 

s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Vyučující 

odborného výcviku prezentovali žákům ZŠ 

jednotlivé obory, uvedli obsah studia a sdělili 

variabilitu uplatnění v praxi. Žáci měli možnost 

zjistit informace důležité pro rozhodování 

o svém budoucím studiu.

Zpovzdálí, během přestávek regionálního 

setkání, vše sledovali výchovní poradci a školní 

metodici prevence, které vždy na počátku škol-

ního roku svolává Pedagogicko-psychologická 

poradna Břeclav. Hosty, současně i řečníky, byli 

tentokrát zástupci Policie ČR, Městské policie, 

Odboru sociálně-právní ochrany dětí a Probač-

ní a mediační služby.

Stanislava Gergelová, učitelka
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Spolužáci se poznávali na adaptačním kurzu. 
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Kvarta a kvinta navštívily přírodní parky Dolního Rakouska
Poznejme přírodní parky Dolního Rakous-

ka! Tak zněl název projektu organizovaného 

pro žáky kvarty a kvinty Gymnázia T. G. Masa-

ryka, který získal dotaci Jihomoravského kraje 

ve výši 200 tisíc z dotačního programu Do 

světa! 2021.

Ve dnech 6.–11. 9. 2021 se studenti vypravili 

do Rakouska a své domy vyjadřují níže. 

Z reflexí žáků vybíráme: 

„Kromě vítaného uvolnění z prvního týdne 

školy jsme měli možnost získat nové poznatky 

z biologie, zeměpisu, dějepisu a německého 

jazyka zajímavěji než při nudném opakování 

informací v lavicích.“

„Výlet mi pomohl poznat a lépe porozumět 

oblasti, která je nám tak blízká svojí historií, 

kulturou a přírodním bohatstvím. Přestože 

máme velmi dlouhou společnou minulost, je 

zajímavé pozorovat rozdíly a srovnávat.“

„Spoustu historických událostí nám přiblí-

žil stručnými a výstižnými výklady pan učitel 

V. Funk. Navštívili jsme kláštery, hrady a zámky 

Melk, Göttweig, Liechtenstein, Laxenburg, 

Franzensburg a zámecký park na řece Scwe-

chat. Zeměpisné zajímavosti po celou dobu 

doplňoval pan učitel P. Dvorník“.

„Výlet byl velmi dobře zorganizován paní 

učitelkou Čeperovou, program byl velmi pest-

rý. Nejvíce se mi líbila plavba lodí po největ-

ším evropském podzemním jezeře v bývalém 

sádrovcovém dole Seegrotte, soutěska Stein-

wandklamm a vodopády Myrafälle, jízda 

lanovkou Rax s výšlapem k chatě ve výšce 

1 644 m n. m. A také jízda prvním horským 

vlakem na světě Semmeringbahnem patří 

mezi moje největší zážitky.“

„Stačilo pozorování krajiny a běžného živo-

ta obyvatel, upravená města, parky, návštěva 

restaurací a nakupování. Nejvíce se mi líbila 

procházka lázeňským městem Baden.“

„Kdybych měl jmenovat jeden nejlepší záži-

tek, hodně bych váhal, ale doslova mě okouzli-

lo údolí Wachau.“

„Já osobně jsem moc rád, že jsem měl 

možnost se zúčastnit tohoto projektu a získat 

mnoho zajímavých informací. Zjistil jsem také, 

jaký máme skvělý třídní kolektiv a jak nás 

tento výlet skrze společné zážitky velmi sblížil.“

Výjezd byl zakončen návštěvou přírodních 

parků Thayatal a Podyjí, které se nacházejí na 

obou březích hraniční řeky Dyje. Procházka 

z Hardeggu do Čížova se zastavením u hranič-

ní zátarasy „železné opony“ symbolicky zakon-

čila náš projekt. 

Děkuji žákům za vzorné chování a dodr-

žování všech přísných hygienických pravidel 

Rakouska, které byly nutné k úspěšnému 

průběhu našeho pobytu.

J. Čeperová

Slova ředitele gymnázia
Když jsme 1. září 2021 začínali na Gymnáziu 

T. G. Masaryka v Hustopečích nový školní rok, 

mísily se u vyučujících, studentů i rodičů poci-

ty s optimistickým výhledem na straně jedné 

a na straně druhé s určitou mírou opatrnosti 

a ostražitosti do dalších měsíců. 

To vše bylo způsobeno aktuálním děním ve 

školském prostředí i děním všude kolem nás. 

Začátkem září jsme se dokázali se ctí přenést 

přes všechna možná nařízení a opatření. Testo-

vání proběhlo na jedničku, roušky a respirátory 

byly na chodbách poctivě nošeny a odkládány 

pouze při vyučování. Vyučování a adaptace na 

nový školní rok probíhaly dobře.

Pevně věřím, že v okamžiku, kdy vychází 

Hustopečské listy, bude situace stále stej-

ně optimistická a vydrží co nejdéle – pokud 

možno po celý školní rok. Po náročných dvou 

letech poznamenaných distanční výukou jistě 

všichni vědí, že nejlepší škola je otevřená škola 

plná lidí.

Radim Šebesta, 
ředitel Gymnázia T. G. Masaryka

Spojila nás láska k tanci… 
Všechny účastníky projektu Erasmus+ 

s názvem „Když vůně Evropy tancují spolu“ 

spojoval zájem o umění, focení, tanec a kultur-

ní povědomí a dění v Evropě, mnozí se zajímali 

o historii. Všechny nás ale stmelovala láska 

k tanci.

Na společných nejen tanečních fotografi -

ích jsme chtěli zachytit radost z pohybu, krásu 

lidského těla a všech našich odlišností, které 

ale nepředstavují žádnou bariéru. Naším 

cílem bylo poukázat na důležitost spolupráce, 

protože více názorů a pohledů pocházejících 

od více lidí z různých kultur a prostředí vede 

k lepšímu a zajímavějšímu výsledku, v našem 

zájmu bylo i potlačení rasismu a prolomení 

mezikulturní bariéry. 

Do této výměny mládeže, na kterou jsme 

získali grant EU, byli angažováni z velké části 

mladí lidé z ekonomicky znevýhodněných 

poměrů, kteří se k takové příležitosti bez 

programu Erasmus+ nemají šanci dostat. 

Všichni účastníci získávali zkušenosti s nefor-

málními a participačními metodami práce, 

poznávali novou kulturu a prohlubovali si 

znalosti o dalších příležitostech pro mladé 

v programu Erasmus+. Národní skupiny 

převzaly zodpovědnost za tvorbu, realizaci 

programových modulů, za představení svých 

kultur a za aktivní komunikaci během celé 

výměny, práce probíhala formou sdílení zkuše-

ností, spolupráce v menších či větších mezi-

národních skupinách, s využitím pestré škály 

interaktivních cvičení a her, brainstormingu, 

myšlenkových map. Všichni účastníci se dozvě-

děli více o světových náboženstvích, etnických 

skupinách a historii, učili se vzájemné toleran-

ci a respektu vůči ostatním lidem, byli vedeni 

k tomu, aby se snažili vyhnout předsudkům, 

"škatulkování" a xenofobii, aby poznali nové lidi 

z Evropy a pochopili, že se jeden od druhého 

mohou učit a získat spoustu cenných zkuše-

ností, zdokonalit se v jazyce. 

Výměna proběhla v 10denním pobytu 

ve Francii, v Marseille, Cannes a Le Cannet, 

v srpnu 2021, tentokrát ale za zpřísněných 

bezpečnostních podmínek. 

Scenérie levandulových polí nám poslouži-

ly pro fotografování a pořizování video záběrů, 

navštívili jsme ale i další zajímavosti a města 

Francouzské riviéry, Saint Tropéz, Antibes, zají-

mavý byl kaňon Verdon. Protože se ale Francie 

ocitla během našeho pobytu v červené oblasti 

nebezpečí covidu, zpáteční cesta probíhala 

přes Švýcarsko se zastávkou v Curychu.

Jedním z výstupů našeho projektu bude 

výstava fotografi í účastníků, které budou 

výsledkem toho, co se naučili na foto-

workshopech, na Erasmus days, který se bude 

konat 14. 10. 2021 v prostorách školního dvora 

Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče. 

Věra Komoňová,
manažerka projektů Erasmus+ 
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Přestože rekonstrukci sportovního stadio-

nu provázela mnohá nedorozumění a komp-

likace, všechny dotčené sportovní kluby se 

shodly na tom, že jejich cílem je, aby stadion 

plnohodnotně sloužil dětem a jejich vedení ke 

sportu v duchu fair play. A že tohoto cíle bylo 

dosaženo se můžeme opakovaně přesvědčo-

vat při trénincích atletických i fotbalových. 

„Zatím nepozoruji žádný problém. S trené-

ry fotbalistů si vycházíme vstříc, takže když 

vidíme, že hrají na hřišti, tak tam nebudeme 

házet oštěpy nebo koule. A na druhou stranu 

mám radost, když fotbalisté využijí tartany 

a zaběhají si na nich,“ komentuje dosavadní 

zkušenosti trenér atletického oddílu a iniciátor 

rekonstrukce stadionu Zbyněk Háder.

Přestože fotbalové i atletické týmy trénují 

na stadionu již od prázdnin, proběhl v pondělí 

13. září velký atletický nábor především nováč-

ků a menších dětí. „Zájem byl obrovský, musí-

me si rozdělit skupiny, abychom uspokojili 

všechny rodiče. Dneska si tu dětičky vyzkoušeli 

skok do dálky, hod raketkou a běh přes překáž-

ky. To jsou disciplíny, kterým se budou věnovat 

v průběhu roku spolu s gymnastikou či míčo-

vými hrami tak, aby si děti zvykly na pohyb,“ 

přiblížila nábor trenérka Michaela Houdková.

Ve stejný čas se na hřišti sešla i fotbalová 

miniškolička, která se schází již měsíc, ale stále 

nabírá nové talenty. „Je to příprava na fotbal, 

učíme se hlavně koordinaci, práci s balónem, 

aby to spolu souviselo a aby dovedli běhat 

s míčem i bez něj,“ představil svou skupinu 

trenér Petr Vedra.

Také všechny ostatní týmy FC Hustopeče se 

již proběhly po novém trávníku a muži už zde 

odehráli i několik zápasů. „Hraje se tu dobře, 

je to tu pěkné. Tráva je trochu tvrdší, než jsme 

byli zvyklí, ale vyhovuje nám to,“ doplnil Vedra.

Přestože je stadion již plně funkční, bude 

ještě doplněn o některé prvky a v plánu 

je i rekonstrukce šaten. „Musí se dodělat 

věci okolo, budeme chtít upravovat příjez-

dy a plochy kolem dráhy a celého stadionu. 

V plánu je i sklad pro atletické pomůcky a čeká 

se na povolení, aby se mohlo dodělat odvod-

nění plochy. Kabiny jsou druhá velká etapa, 

která se nyní projektuje, je podána žádost na 

stavební řízení a budeme hledat vhodnou 

dotaci,“ shrnul další plány s rozlehlým areálem 

Zbyněk Háder.

-nov-

Článek byl zveřejněn 14. 9. 2021 na webu města. 

SPORT

�       Paulík a Mayerhofer ve fi nále
Nejprestižnější soutěží mladých atletů z TJ 

Agrotec Hustopeče je každý rok Mistrovství 

České republiky žactva. „Už samotná účast 

znamená obrovský úspěch a je nutné celý 

rok prokazovat výborné výkony. Vždyť start 

v každé disciplíně si vybojuje pouze necelá 

dvacítka nejlepších z mnoha stovek atletů, 

kteří se tomuto sportu u nás věnují,“ vysvětlu-

je prestižnost celé akce vedoucí trenér žactva 

hustopečských atletů Zbyněk Háder. A jeho 

svěřenci nechyběli mezi nejlepšími ani letos. 

Dokonce se představili hned tři zástupci 

hustopečského oddílu.

V dějišti šampionátu v Mladé Boleslavi se 

jako první představil nadějný hustopečský 

skokan do výšky Vojta Homola. Ten si přede-

vším osahával atmosféru velkých závodů 

a v souboji s o rok staršími soupeři skončil na 

18. místě výkonem 166 cm. Výsledek i umístění 

by mohlo být ještě lepší, ale při prvním pokusu 

na další výšce si Vojta narazil záda o shozenou 

laťku, a to jej omezovalo při dalších poku-

sech. „Příští rok bude Vojta v lepší pozici, a po 

letošním roce již také zkušeným matadorem,“ 

předpovídá svému svěřenci další úspěchy jeho 

trenérka Michaela Houdková. 

Jako druhá naše atletka se v kladivářském 

sektoru představila Nikita Mayerhofer. Hned 

svým prvním pokusem dlouhým 34,49 m se 

dostala mezi nejlepší a útočila na elitní fi ná-

lovou osmičku. „Moc jsme chtěli dosáhnout 

fi nále. Před týdnem si Nikita vytvořila oddílo-

vý rekord výkonem 37,39 m a tak jsme věděli, 

že formu má. Ale soupeřky byly hodně silné, 

rozdíly mezi nimi byly jen v centimetrech,“ 

vysvětluje trenér Nikity Mayerhofer Zbyněk 

Háder. Celkové 8. místo je do této chvíle 

nejlepší výkon našich kladivářů v historii klubu. 

„Nikita je nadějná atletka a my do ní vkládáme 

velké naděje i v dalších letech,“ dodal Háder.

Jako další želízko v ohni nastoupil Štěpán 

Paulík do sektoru hodu oštěpem a hned 

prvním hodem v délce 49,30 m si vytvořil nový 

osobní rekord. Druhým pokusem si své maxi-

mum znovu posunul, tentokrát na rovných 

51 m, což mu zajistilo postup mezi fi nálo-

vou osmičku. I v užším fi nále házel kolem 

50metrové hranice a před posledním pokusem 

byl na výborném 7. místě. Ale to ještě nebylo 

vše. „Štěpán ukázal, že má skvělou formu 

a pevné nervy. Závod si ohromně užíval a naše 

skupinka ho do posledního pokusu podpořila 

mohutným potleskem. Oštěp se nesl vzdu-

chem a zdálo se, že snad nikdy nespadne dolů. 

Když se na výsledkové tabuli objevil výkon 

53,03 m, vybuchl nad stadionem v Mladé Bole-

slavi radostný křik našeho týmu,“ popisuje 

atmosféru tohoto závodu trenérka Michaela 

Houdková. Tímto výkonem si Štěpán Paulík 

vybojoval nádherné 4. místo na Mistrovství 

ČR a v té chvíli mu nevadilo, že to je „pouze“ 

bramborová medaile. „Tři závodníci na MČR, 

a z toho dva v užším fi nále, to je jednoznačně 

nejlepší výsledek atletů TJ Agrotec Hustopeče 

v historii. V dalších letech máme na co navazo-

vat,“ zhodnotil letošní český šampionát vedou-

cí oddílu Zbyněk Háder.

�       Seďová bronzová na Evropských hrách
Na letošní Evropské atletické hry mláde-

že vyslal hustopečský oddíl jen skromnou 

výpravu pěti závodníků. Ale naši se rozhodně 

ve startovním poli neztratili, a i letos si domů 

odvezli cennou medaili.

Nikola Seďová patří nejen mezi výborné 

běžkyně, ale také skokanky. Svou skokanskou 

formu si otestovala právě na Evropských hrách. 

Ve skoku vysokém procházela celou soutěží 

velmi jistě a výkonem 156 cm si utvořila nejen 

svůj osobní rekord, ale získala i bronzovou 

medaili. K ní pak přidala i fi nále v dálce, kde 

skončila na 8. místě. Těsně pod medailovými 

stupínky skončil Vojtěch Homola ve výšce, 

když medaili prohrál pouze horším zápisem 

než jeho soupeři na druhém, resp. třetím místě. 

První fi nálovou účast v běžeckých disciplínách 

vybojoval pro náš oddíl sprinter Max Blinka, 

který skončil čtvrtý ve fi nále B na 60 m. Těsně 

za elitní desítkou pak skončila Ema Hajná 

v běhu na 300 m.

Pro mladší žáky je vrcholem individuálních 

soutěží Mistrovství Moravy a Slezska. Zde se 

Co nového u atletů? 

Zájem dětí o sport překvapil
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Stadion naplno žije fotbalem i atletikou
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nejlépe dařilo Víťovi Krůzovi, který skončil na 8. 

místě v běhu na 60 m překážek a o jednu příč-

ku horší byl v běhu na 300 m. 

�       Starší žákyně šesté na Mistrovství Moravy
V soutěžích družstev starších žákyň a žáků 

se po druhých příčkách na přeboru kraje před-

stavila obě družstva složená ze závodníků 

Hustopečí a Břeclavi nejprve v semifi nále Mist-

rovství Moravy v Olomouci. Děvčata v silné 

konkurenci skončila třetí a chlapci o jednu příč-

ku níže. Obě tato umístění stačila na postup do 

fi nále, kde se představilo 10 nejlepších týmů 

Moravy. Na ostravském stadionu se lépe dařilo 

děvčatům, která skončila na výborném 6. místě. 

Družstvo, jehož základ tvořili právě hustopeč-

ské závodnice, dokázal porazit i takové oddíly 

jako je Olomouc, Poruba, Uherské Hradiště 

nebo Olymp Brno. Chlapci doplatili na slabou 

účast. Pouze v pětici nemohli pomýšlet na 

přední příčky celkové pořadí družstev (skončili 

nakonec devátí), ale potěšili individuálními 

výsledky. K nejlépe bodujícím patřili naši dva 

nejlepší Štěpán Paulík a Vojtěch Homola.

�       Mladší žáci přeborníky kraje
Po nečekaném vyřazení mladších žákyň 

už v oblastním kole, nám o to více radosti ve 

fi nále Přeboru Jihomoravského kraje přinesli 

mladší žáci. Po skvělém výkonu týmu slože-

ného ze závodníků Břeclavi, Hustopečí a Valtic, 

vybojovali chlapci titul krajských přeborníků 

a postoupili do semifi nále Mistrovství Moravy 

a Slezska. Na tomto úspěchu se podíleli i čtyři 

naši závodníci: Vít Krůza, Jan Tančinec, Přemek 

Huzsár a Petr Lang.

V další kolektivní soutěži, tradiční Zajíco-

vě lize, proběhlo už třetí kolo. Na nové umělé 

dráze v Přísnoticích se konaly závody v běhu 

na 200, 400 a 800 metrů. I když síla našich 

závodníků je především v technických disci-

plínách, ukázalo se, že i mezi běžci na delších 

tratích máme výborné závodníky, kteří na 

tomto závodě sbírali ve svých kategoriích 

jednu medaili za druhou. Nakonec z toho bylo 

2. místo v tomto kole a stejná příčka nám patří 

v celkovém pořadí celého seriálu.

-had-

Úspěšní hustopečští atleti, kteří se probojovali na Mistrovství ČR – Vojtěch Homola (skok vysoký), Nikita 

Mayerhofer (kladivo) a Štěpán Paulík (oštěp).
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Prvoligoví stolní tenisté Agrotecu zahájili sezonu vítězstvím
Po dlouhé roční odmlce se opět rozjely 

mistrovské soutěže stolních tenistů. Oddíl 

stolního tenisu TJ Agrotec Hustopeče do nich 

vstupuje se třemi družstvy dospělých a dvěma 

družstvy mládeže. V měsíci srpnu proběhly 

tréninkové kempy a o posledním víkendu 

zahájilo A družstvo dospělých, které startuje 

v druhé nejvyšší soutěži v rámci republiky – 

první lize, první mistrovská utkání. Soupeři 

jim byly celky ze severu Moravy. Nejprve jsme 

v sobotu přivítali na našich stolech družstvo 

TTC Ostrava, které je v první lize nováčkem 

a nedali jsme jim vůbec šanci. Agrotec zvítězil 

jednoznačně v poměru 10 : 0.

V neděli pak bylo k vidění pořádné drama, 

kdy naším soupeřem byl celek Havířova. Na 

úvod jsme prohráli obě čtyřhry, ale poté jsme 

skoré neustále dotahovali až do posledního 

zápasu, kdy jsme prohrávali 8 : 9 a k zachránění 

remízy jsme potřebovali, aby Vojtěch Klimek 

poslední zápas vyhrál. Bohužel chyběl mu 

jeden jediný míček, ale nedokázal ho promě-

nit, a tak jsme odešli poraženi v poměru 8 : 10. 

Nejlepším hráčem Agrotecu byl Tomáš Kopá-

nyi, který zvítězil ve třech zápasech a jednou 

prohrál, dále pak bodovali Schwarzer a Štrof 

(2 body) a Klimek (1 bod). 

B družstvo zahájilo rovněž mistrovskou 

soutěž krajské soutěže a v prvním utkání 

prohrálo na stolech v Dubňanech 2 : 10.

Jan MatlachUtkali jsme se s celkem TTC Ostrava.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Usnesení ze 74. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 22. 6. 2021 v zasedací místnosti 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1 /74/21: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 

Usnesení č. 2/74/21: RM schválila žádost o užívání 

části pozemku p.č. 991/59, o výměře cca 40 m2, 

vedeného jako ostatní plocha, ve vlastnictví 

města Hustopeče, v k.ú. Hustopeče u Brna za 

účelem umístění trampolíny dle žádosti ža-

datele …, Okružní 1114/3, Hustopeče, pro děti 

žadatele a další místní děti, s užíváním do konce 

měsíce října tohoto roku, pod podmínkou za-

jištění údržby a úklidu bezprostředního okolí 

pozemku 

Usnesení č. 3/74/21: RM doporučuje ZM ke schvá-

lení uzavření kupní smlouvy s …, …, …, na část 

městského pozemku p.č. 1015/1, vedeného jako 

zahrada, v rozsahu dle geom. plánu č. 3996-

42/2021, nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku p. č. 1015/6, o výměře 84 m2, v obci 

Hustopeče, v katastrálním území Hustopeče u 

Brna, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, a to za 

cenu dle znaleckého posudku č. 1746/2021 ze 

dne 20.04.2021, ve výši: 189.000 Kč (2.250 Kč za 

m2). Kupní smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č. 4/74/21: RM schválila objednávku na 

zpracování geometrického plánu pro rozdělení 

pozemků, a to p.č. 185, vedené jako zastavěná 

plocha a nádvoří a p.č. 186, vedené jako orná 

půda, vše na LV č. 998, v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 5/74/21: RM ukládá vedení města jed-

nat ve věci výkupu části pozemku, a to z parcely 

č. 185 cca 7 m2 vedené jako zastavěná plocha 

a nádvoří, a z parcely č. 186 cca 7 m2 vedené 

jako orná půda, p.č. 186 vše na LV č. 998 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, za účelem realizace stavby 

chodníku na ul. Bratislavská. 

Usnesení č. 6/74/21: RM schválila vyhlášení záměru 

na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku 

p.č. KN 1065/1, vedený jako ostatní plocha, o 

výměře cca 50 m2, zapsán u Katastrálního úřa-

du pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katas-

trální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. 

Usnesení č. 7/74/21: RM schválila požadavek 

města na zapracování odbočení k jednotlivým 

nemovitostem do PD odkanalizování pozemku 

p.č. KN 2600/2 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. 

Hradní. 

Usnesení č. 8/74/21: RM doporučuje ZM ke schvá-

lení vyhlášení záměru budoucího prodeje 

částí pozemku p.č. 4542/253 o celkové výměře 

cca 2.000 m2. Pozemky budou po geometric-

kém oddělení nabídnuty jako součást zahrad 

plánovaných domů na nynějším pozemku 

p.č. 4542/254. Prodejní cena bude stanovena v 

době prodeje a bude odpovídat prodejní ceně 

stavebních pozemků vzniklých z pozemku p.č. 

4542/254, vše v k. ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 9/74/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy na přispění vybudování parkovacích 

stání se společností Refi a s.r.o. Nerudova 303/34, 

69301 Hustopeče, IČ: 08609349, kde se tato spo-

lečnost zavazuje v budoucnu fi nančně přispět 

městu Hustopeče na vybudování minimálně 

4 parkovacích míst a poměrného podílu na vy-

budování příjezdové komunikace ve výši účelně 

vynaložených nákladů doložených účetními 

doklady. Uzavřením smlouvy nevznikne z této 

smlouvy pro žadateli (Refi a) ani žádného z jeho 

současných nebo budoucích nájemníků nárok 

na parkovací karty či jakékoliv parkovací místo 

v prostorách Dukelského náměstí a v přilehlých 

ulicích. Budou platit stejné podmínky, jako 

pro ostatní občany a návštěvníky města. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/74/21: RM ukládá MPO a OPSH 

prověřit podmínky pro parkování autobusů u 

hotelu Amande.

Usnesení č. 11/74/21: RM schválila dodatek k ná-

jemní smlouvě s …, nar. …, …, …, kterým se mění 

účel užívání části pozemku p.č.3349/1 o výměře 

27,5 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna na dočasné 

parkování vozidel a roční nájemné se zvyšuje na 

7.740 Kč. Rada města pověřuje starostku podpi-

sem dodatku smlouvy.

Usnesení č. 12/74/21: RM schválila projektovou 

dokumentaci pro stavbu Zahradního skladu na 

pozemku p.č. 4792/153 v k.ú. Hustopeče u Brna 

investor …, …, … a …, … , …. PD je přílohou zápisu. 

RM pověřuje starostku města podpisem projek-

tové dokumentace.

Usnesení č. 13/74/21: RM schválila uzavře-

ní 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 nízkého 

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. 

Usnesení č. 14/74/21: RM schválila projektovou 

dokumentaci společnosti itself s.r.o. na stavbu 

"FTTH Hustopeče – BD Vinařská", která bude 

realizována na pozemcích města parc.č. 1243/7, 

1243/1, 1243/6, 1261/2, k.ú. Hustopeče u Brna a 

pověřuje starostku podpisem situačního vý-

kresu. Investor je povinen složit kauci ve výši 

50.000 Kč. 

Usnesení č. 15/74/21: RM schválila uzavře-

ní Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností itself s.r.o., 

Pálavské nám. 4343/11, Brno, IČ: 18826016 na 

stavbu "FTTH Hustopeče – BD Vinařská", která 

bude realizována na pozemcích města parc.č. 

1243/7, 1243/1, 1243/6, 1261/2, k.ú. Hustopeče u 

Brna za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH 

a dále dle podmínek uvedených ve smlouvě. 

Usnesení č. 16/74/21: RM bere na vědomí došlou 

nabídku na montáž rozhlasu na Křížový vrch. 

Rozšíření se zatím realizovat nebude. 

Usnesení č. 17/74/21: RM nesouhlasí se záměrem 

plánované výstavby v lokalitě Kpt. Jaroše, OV-

Z15. Územní plán města neumožňuje výstavbu 

RD či víkendových domů, záměr není v souladu 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

Volejbalová sezóna začala
Dne 4. 9. 2021 začala po roční pauze opět 

volejbalová soutěž kadetek. Kvalifi kace Jiho-

moravského krajského přeboru se odehrála 

v hustopečské sportovní hale, kde se naše 

kadetky utkaly v základní skupině se dvěma 

týmy. Vydařil se hned první zápas proti Tělo-

výchovné jednotě Sokol Újezd u Brna B, kdy 

naše hráčky soupeřky zaskočily kvalitním 

podáním a zvítězily 2 : 1 na sety. Ve druhém 

zápase bohužel celkem jednoznačně podlehly 

týmu KP Brno J 2 : 0 na sety a obsadily druhé 

místo. V souběžně hrané skupině na vedlejším 

hřišti excelovaly hráčky Spartaku z Velké Bíte-

še. Druhé místo si zajistily hráčky KP Brno D 

a staly se soupeřkami pro naše děvčata. Brňan-

ky naše kadetky přehrály v koncovkách 2 : 0 na 

sety. Z kvalifi kace si tedy odnášíme dva body 

a zařazení do třetí skupiny krajského přeboru 

kadetek. První kolo soutěže pokračuje 16. 10. 

2021, a to opět na domácí půdě ve sportovní 

hale Hustopeče.

Dále proběhla 11. 9. 2021 ve sportovní hale 

Hustopeče kvalifi kace v krajském přeboru 

žákyň ve volejbale. Náš tým žákyň posílen 

o nové hráčky se v kvalifi kaci utkal se čtyř-

mi týmy. Hned v prvním zápase proti týmu 

KP Brno MA podlehl soupeři celkem hladce 

2 : 0 na sety, kde se na výsledku podepsala 

velká nervozita. Po úvodních rozpacích se tým 

dal dohromady a do druhého zápasu vstoupily 

hráčky výhrou hned v prvním setu, kdy soupeř-

kám dovolily uhrát 19 bodů. Zápas bohužel 

přesto nakonec skončil prohrou 2 : 1. Ve třetím 

zápase narazily naše žákyně na tým TJ Slovan 

Ivančice z.s., kterému podlehly celkem 2 : 0 na 

sety. Do posledního čtvrtého zápasu kvalifi -

kačního dne naše hráčky nastoupily proti týmu 

KP Brno MB, který s vypětím všech posledních 

sil nakonec porazily 2 : 1 na sety a mohly tak 

zaslouženě oslavit první výhru v letošní sezóně.

Kolektiv volejbalového oddílu-
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s charakterem okolního území.

Usnesení č. 18/74/21: RM neschvaluje žádost … o 

povolení parkování na chodníků na ulici Kpt. 

Jaroše 

Usnesení č. 19/74/21: RM bere na vědomí žádost 

…, …, Hustopeče o povolení zvláštního užívání 

chodníku před RD 235/29. Rada města trvá na 

Usnesení č. 34/70/21 - neschválení parkování na 

chodníku. Pro zastavení a práce z nákladního 

vozidla vedle chodníku není zvláštní užívání 

chodníku potřeba, nesmí však být zasaženo do 

průchozího profi lu chodníku.

Usnesení č. 20/74/21: RM schválila souhlas se 

zvláštním užíváním komunikace a výjimkou z 

místního dopravního značení pro zásobování 

stavby "Stavební práce na objektu Střelnice" pro 

fi rmu VISPO CZ s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 696 

35 Hodonín, IČ: 26278553, pro vozidlo DAF LF 

250, rz: 1BM 8178, po dobu výstavby, pro ulice 

Kurdějovská, Jiráskova, Na Hradbách – pouze 

po hotel Rustikal.

Usnesení č. 21/74/21: RM schválila udělení sou-

hlasu se zvláštním užíváním komunikace a 

přechodnou úpravou dopravního značení pro 

zajištění zásobování a realizaci stavby "Stavební 

práce na objektu Střelnice" pro fi rmu VISPO 

CZ s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 696 35 Hodonín, IČ: 

26278553, v termínu do 16.09.2021. 

Usnesení č. 22/74/21: RM ukládá MPO zadáním 

objednávky na zpracování projektové doku-

mentace na úpravu veřejného prostou ulice Na 

Úvoze, spodní část naproti hasičů. Plochy mimo 

silnice a chodníky budou určeny pro parkovací 

plochy. Současně prověřit plochu za hasičskou 

zbrojnicí na ul. Janáčkova – stav a možnost roz-

šíření zeleně.

Usnesení č. 23/74/21: RM schválila výběr nejvhod-

nější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Hustopeče - ul. Bratislavská, chodník" 

uchazeče TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 

Hustopeče, IČ: 29380421. 

Usnesení č. 24/74/21: RM schválila pořadí nabí-

dek na dalších místech na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Hustopeče - ul. Bratislavská, 

chodník“: 2. HaSt, spol. s.r.o., Havlíčkova 28, 693 

01 Hustopeče, IČ: 25325048 za cenu 851.508,06 

Kč + DPH.

Usnesení č. 25/74/21: RM schválila smlouvu o dílo s 

TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 29380421 na zhotovení díla „Hustopeče - ul. 

Bratislavská, chodník" za cenu 714.061,36 Kč + 

DPH. Text smlouvy o dílo je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/74/21: RM schválila uzavření doho-

dy o propagaci a reklamní spolupráci s Advivum 

s.r.o. se sídlem Na Příkopě 859/22, Praha 1, Nové 

Město, IČ 26449765 na Světový duel vín 2021 – 

odborný enologický seminář za částku 15.000 

Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 27/74/21: RM schválila uzavření doho-

dy o propagaci a reklamní spolupráci s MOSS 

logistics s.r.o. se sídlem Bratislavská 1159/21, 

693 01 Hustopeče, IČ 63481359 na Světový duel 

vín 2021 – odborný enologický seminář a na 

Hustopečský slunovrat s vínem 2021 za částku 

55 800,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 28/74/21: RM schválila uzavření 

smlouvy o dílo s Liborem Nasadilem, Svat. 

Čecha 45, 693 01 Hustopeče, IČ: 64465801 na 

úpravu osvětlení chodeb objektu Penzionu, 

Žižkova 1, Hustopeče za cenu 147.364,75 Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/74/21: RM schválila uzavření 

smlouvy dílo s Interia 3000 s.r.o., Sportovní 101, 

Opatovice, IČ 29284252 na výměnu 5 sestav ku-

chyňských linek v Penzionu pro seniory, Žižkova 

1, Hustopeče za jednotkovou cenu 31.691 Kč bez 

DPH u kratší varianty a 37.473 Kč bez DPH u 

delší varianty linky. Určení variant dodávaných 

linek bude stanoveno po prohlídce místa zhoto-

vitelem při dodržení výše rozpočtu do 200.000 

Kč vč. DPH. Text smlouvy je přílohou zákresu. 

Usnesení č. 30/74/21: RM schválila uzavření 

smlouvy s Moravským rybářským svazem z.s., 

pobočným spolkem Hustopeče, Dukelské 

nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 00547051 o 

spolupráci při provádění údržby pozemků v 

lokalitě u Zadního rybníka za roční odměnu ve 

výši 30.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/74/21: RM schválila uzavření ná-

jemní smlouvy se společností Oční ambulance 

Hustopeče s.r.o., Hoblíkova 546/4, 613 00 Brno 

na užívání prostor o výměře 56,6 m2 v objektu 

Polikliniky, Hybešova 1417/5 v Hustopečích za 

cenu 52.320 Kč bez DPH/rok. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/74/21: RM schválila uzavření smlou-

vy s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí 

nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567 o 

připojení k distribuční soustavě plynu pro ob-

jekt Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 33/74/21: RM schválila uzavření smlou-

vy o dílo a příkazní smlouvu s Viadesigne s.r.o., V 

Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 

na zhotovení projektové dokumentace k rekon-

strukci a výstavbě chodníku na ul. Brněnská a U 

Dálnice vč. inženýringu za cenu 127.500 Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/74/21: RM schválila uzavření veřej-

noprávní smlouvy s obcí Šitbořice, Osvobození 

č. 92, 691 76 Šitbořice IČ: 00283622 o vykonávání 

úkolů městské policie. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 35/74/21: RM schválila zapojení MŠ 

Hustopeče, Školní 25, do projektu Obnova her-

ních prvků na zahradě, včetně předfi nancování 

realizace z prostředků školy. Dotace bude pro-

střednictvím MAP od SZIF.

Usnesení č. 36/74/21: RM schválila aktualizaci 

"Smlouvy o využití obecního systému odpado-

vého hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení". 

Usnesení č. 37/74/21: RM schválila statut Národní 

soutěže vín Velkopavlovická podoblast 2021. 

Statut je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 38/74/21: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 13, na 

adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, uzavřený 

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

Hustopeče, kterým se současné nájemkyni pro-

dlužuje nájem do 30. 6. 2022. Text dodatku je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 39/74/21: RM schválila uzavře-

ní Dohody o ukončení nájmu bytu č. 1 na 

adrese Žižkova 1475/22a, Hustopeče mezi 

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

Hustopeče, k datu 30. 6. 2021. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/74/21: RM schválila převod nevy-

užitého majetku z evidence MŠ Hustopeče, 

Školní 25, prostřednictvím zřizovatele do evi-

dence Centra volného času Hustopeče v účetní 

hodnotě 26.827,06 Kč. Seznam převáděného 

majetku je přílohou. 

Usnesení č. 41/74/21: RM bere na vědomí zápis z 

Komise pro územní rozvoj ze dne 16.06.2021. 

RM se zabývala připomínkami komise bytové 

výstavbě při ulici Alejní a ke stavbě prodejny 

COOP. Připomínky RM využije při dalších jedná-

ních s investory dotčených staveb. 

Usnesení č. 42/74/21: RM bere na vědomí upra-

vený projekt na výstavbu supermarketu  COOP 

Hustopeče a postupuje projekt k novému po-

souzení do Komise pro územní rozvoj.

Usnesení č. 43/74/21: RM bere na vědomí výsle-

dek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 44/74/21: RM schvaluje organi-

zační změnu v o.s. Marketing a kultura 

města Hustopeče, která rozšiřuje pracovní po-

zici „Specialista videozáznamu a mistr zvuku“ 

(8. platová třída) na pracovní pozici „Pracovník 

vztahů k veřejnosti“ (10. platová třída). Tato 

nová pozice obsahuje, kromě dalšího, i činnost 

stávající. Důvodem změny je zvýšení efektivity 

práce v organizační složce. Nová organizační 

struktura s platností od 1.7.2021 je uvedena v 

příloze.  

Usnesení č. 45/74/21: RM schvaluje organizač-

ní změnu v o.s. Marketing a kultura města 

Hustopeče, týkající se snížení pracovního úvaz-

ku u pozice v 9. platové třídě „Redaktor, novinář, 

technický redaktor“ z 1,0 na 0,5 za účelem úspo-

ry fi nančních prostředků a zvýšení efektivity 

práce v organizační složce. Nová organizační 

struktura s platností od 1.7.2021 je uvedena v 

příloze. 

Usnesení č. 46/74/21: RM schvaluje pověření pro 

Ivanu Kouřilovou, ředitelku MŠ Hustopeče, Na 

Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace 

se sídlem Hustopeče, Na Sídlišti 961/5, PSČ 693 

01, IČ 70882291, k provedení úkonů spočívajících 

v zapsání Dodatku č. 13, ke zřizovací listině MŠ 

Hustopeče, Na Sídlišti 5 do rejstříku škol a škol-

ských zařízení.

Usnesení č. 47/74/21: RM schvaluje dodatek 

k nájemní smlouvě s TJ Agrotec Hustopeče 

z.s., Šafaříkova 1016/22, 693 01 Hustopeče, IČ: 

13690655, kterým se prodlužuje doba nájmu 

částí pozemků p.č. 885/1 a 885/4, o souhrnné vý-

měře 16.060 m2, zapsaných na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna do 31.12.2031. Text dodatku je 

přílohou zápisu.

Usnesení ze 75. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 25. 6. 2021 v zasedací místnosti na 

MěÚ Hustopeče
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Usnesení č. 1/75/21: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 

Usnesení č. 2/75/21: RM schválila pořádání veřejné 

sbírky – Pomoc obcí Mikroregionu Hustopečsko 

obcím na Břeclavsku a Hodonínsku na odstra-

nění škod způsobených tornádem. Sbírka bude 

zahájena po dni následujícím po doručení 

osvědčení JMKÚ o konání sbírky, s trváním na 

dobu neurčitou. Sbírka bude konána formou 

výběru fi nančních prostředků na zvlášť k tomu 

zřízený transparentní účet u České spořitelny 

a.s.

Usnesení č. 3/75/21: RM schválila vklad 

20.000 Kč na účet veřejné sbírky – Pomoc 

obcí Mikroregionu Hustopečsko obcím na 

Břeclavsku a Hodonínsku na odstranění škod 

způsobených tornádem. 

Usnesení č. 4/75/21: RM schválila dar obci Hrušky, 

okr. Břeclav ve výši 20.000 Kč, na odstranění 

škod způsobených tornádem a na okamžitý ná-

kup nezbytného materiálu. 

Usnesení č. 5/75/21: RM schválila dar městysy 

Moravská Nová Ves ve výši 20.000 Kč, na od-

stranění škod způsobených tornádem a na 

okamžitý nákup nezbytného materiálu.

Usnesení č. 6/75/21: RM schválila dar obci Lužice, 

okr. Hodonín ve výši 20.000 Kč, na odstranění 

škod způsobených tornádem a na okamžitý ná-

kup nezbytného materiálu.

Usnesení č. 7/75/21: RM schválila dar obci 

Mikulčice, okr. Hodonín ve výši 20.000 Kč, na 

odstranění škod způsobených tornádem a na 

okamžitý nákup nezbytného materiálu.

Usnesení č. 8/75/21: RM schválila dar městu 

Hodonín ve výši 20.000 Kč, na odstranění škod 

způsobených tornádem a na okamžitý nákup 

nezbytného materiálu.

Usnesení č. 9/75/21: RM schválila prodloužení 

termínu realizace zakázky „Hustopeče – ul. 

Údolní, chodník a parkovací stání“ do 4.8.2021. 

Prodloužení je z důvodu původně nepřed-

vídatelných okolností (výstavby vodovodu a 

přeložení kabelů EG.D).

Usnesení ze 76. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 7. 7. 2021 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/76/21: RM schválila Nařízení města 

Hustopeče č. 6/2021, kterým se vymezují oblasti 

města, ve kterých lze místní komunikace nebo 

jejich určené úseky užít ke stání silničního mo-

torového vozidla jen za sjednanou cenu. Text 

nařízení včetně příloh je přílohou zápisu. 

Usnesení z XXI. schůze Zastupitelstva města 

Hustopeče konané dne 7. 7. 2021 v zasedací 

místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/XXI//21: ZM schvaluje program zase-

dání doplněn o bod II. d) oproti pozvánce 

Program: 

Zahájení 

Hlavní body: 

Čerpání fi nančních prostředků z transparent-

ního účtu města pro obce postižené přírodní 

katastrofou dne 24.6.2021

Dar fi nančních prostředků pro obce postižené pří-

rodní katastrofou dne 24.6.2021

Informace o zřízení sbírkového účtu města

Rozpočtové opatření města

Sdělení starostky 

Diskuze občanů 

Příspěvky členů ZM 

Kontrola přijatých usnesení 

Závěr 

Usnesení č. 2/XXI//21: ZM schvaluje ověřovatele 

zápisu … a …. 

Usnesení č. 3/XXI//21: ZM schvaluje průběh 

diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se 

samostatně přečte usnesení a na konci zasedání 

se nebude číst usnesení jako celek. 

Usnesení č. 4/XXI//21: ZM bere na vědomí určení 

zapisovatelky paní …, administrativní pracovni-

ce kanceláře tajemníka. 

Usnesení č. 5/XXI//21: ZM schvaluje pověření pro 

radu města k čerpání prostředků na pomoc a ke 

schvalování darů pro postižené obce z veřejné 

sbírky – Pomoc obcí Mikroregionu Hustopečsko 

obcím na Břeclavsku a Hodonínsku na odstra-

nění škod způsobených tornádem. Možnost 

čerpání bude omezena pouze výší zůstatku pro-

středků na účtu. Smlouvy o udělení daru budou 

schvalovány dodatečně vždy na nejbližším ná-

sledujícím zastupitelstvu. Pověření je z důvodu 

veřejného zájmu spočívajícího v operativnosti 

poskytování pomoci postiženým. 

Usnesení č. 6/XXI//21: ZM schvaluje vklad 

500.000 Kč na transparentní účet města 

6013134339/0800 jako dar obcím na Břeclavsku 

a Hodonínsku na odstranění škod způsobených 

tornádem. 

Usnesení č. 7/XXI//21: ZM bere na vědomí 

Usnesení Rady města Hustopeče ze dne 

25.6.2021 k zajištění pomoci obcím postiženým 

přírodní katastrofou dne 24.6.2021: 

Usnesení č. 2/75/21: RM schválila pořádání veřejné 

sbírky – Pomoc obcí Mikroregionu Hustopečsko 

obcím na Břeclavsku a Hodonínsku na odstra-

nění škod způsobených tornádem. Sbírka bude 

zahájena po dni následujícím po doručení 

osvědčení JMKÚ o konání sbírky, s trváním na 

dobu neurčitou. Sbírka bude konána formou 

výběru fi nančních prostředků na zvlášť k tomu 

zřízený transparentní účet u České spořitelny 

a.s. 

Usnesení č. 3/75/21: RM schválila vklad 20.000 

Kč na účet veřejné sbírky – Pomoc obcí 

Mikroregionu Hustopečsko obcím na 

Břeclavsku a Hodonínsku na odstranění škod 

způsobených tornádem. 

Usnesení č. 4/75/21: RM schválila dar obci Hrušky, 

okr. Břeclav ve výši 20.000 Kč, na odstranění 

škod způsobených tornádem a na okamžitý ná-

kup nezbytného materiálu. 

Usnesení č. 5/75/21: RM schválila dar městysu 

Moravská Nová Ves ve výši 20.000 Kč, na od-

stranění škod způsobených tornádem a na 

okamžitý nákup nezbytného materiálu. 

Usnesení č. 6/75/21: RM schválila dar obci Lužice, 

okr. Hodonín ve výši 20.000 Kč, na odstranění 

škod způsobených tornádem a na okamžitý 

nákup nezbytného materiálu. 

Usnesení č. 7/75/21: RM schválila dar obci Mikulčice, 

okr. Hodonín ve výši 20.000 Kč, na odstranění 

škod způsobených tornádem a na okamžitý ná-

kup nezbytného materiálu. 

Usnesení č. 8/75/21: RM schválila dar městu 

Hodonín ve výši 20.000 Kč, na odstranění škod 

způsobených tornádem a na okamžitý nákup 

nezbytného materiálu. 

Usnesení č. 8/XXI//21: ZM schvaluje rozpočtové 

opatření města Hustopeče č. 5/2021. Opatření je 

přílohou zápisu. 

Usnesení ze 77. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 13. 7. 2021 v zasedací místnosti na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/77/21: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 

Usnesení č. 2/77/21: RM bere na vědomí rozhodnu-

tí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, IČ: 66002222, se sídlem Staroměstské 

nám. 932/6, 11015 Praha 1, na akci "Revitalizace 

objektu Střelnice, Hustopeče." Text rozhodnutí 

je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 3/77/21: RM bere na vědomí stížnost 

obyvatel BD Brněnská 60-66 a dále trvá na svém 

usnesení č. 16/67/21 ze dne 16.03.2021. K bodu 

se RM vrátí na příštím jednání po prohlídce na 

místě.

Usnesení č. 4/77/21: RM schválila složení hod-

notící komise na posouzení nabídek na 

pronájem nebytových prostor v Kině Hustopeče 

na Kinokavárnu: 

členové komise: …, …, …,

náhradníci: …, …., …. 

Usnesení č. 5/77/21: RM schválila vyhlášení zámě-

ru pronájmu vybavených nebytových prostor 

baru s uzamykatelným skladem, kuchyňkou, 

šatnou a samostatnou toaletou pro personál v 

budově zrekonstruovaného víceúčelového kul-

turního centra v Hustopečích, Dukelské nám. 

42/15, za účelem provozování baru s kavárnou, 

které budou sloužit návštěvníkům kulturních a 

společenských akcí i ostatním subjektům.

Usnesení č. 6/77/21: RM schválila uzavření 

smlouvy o pronájmu části objektu občanské vy-

bavenosti - budovy č.p. 423 na pozemku parc. č. 

279 v k.ú. Hustopeče u Brna (Společenský dům 

na adrese Herbenova 4, Hustopeče, a to sálu s 

přísálím se spoluužíváním vestibulu a WC, vše 

včetně vybavení, za účelem činnosti tanečního 

uskupení Tančírna na stará kolena, zpravidla 

každé pondělí v měsíci od 16:30 do 18:00 hod, 

počínaje od 1. září 2021 do 30. června 2022 za 

snížené nájemné ve výši 90 Kč vč. DPH za ka-

ždou započatou hodinu s Klubem historie a 

vlastivědy Hustopečska se sídlem Nádražní 20, 

693 01 Hustopeče, IČ: 26516411. 

Usnesení č. 7/77/21: RM schválila uzavření 

smlouvy o pronájmu části objektu občanské 

vybavenosti - budova č. p. 42 na pozemku parc. 

č. 48 - zast. plocha a nádvoří o výměře 665 m2 v 

k.ú. Hustopeče u Brna - víceúčelového kulturní-

ho centra na adrese Dukelské nám. 42/15, 693 01 

Hustopeče, a to přednáškového sálu v 1. patře 
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budovy, spoluužívání kuchyňky a WC, vše včet-

ně vybavení, za účelem pořádání přednášek, 

besed a společenských setkání zpravidla každý 

druhý čtvrtek v měsíci (výjimečně v jiném termí-

nu dle možností přednášejícího a po předchozí 

dohodě s pronajímatelem) od 15:00 do 16:30 

hod, počínaje od 1. září 2021 do 30. června 2022, 

za snížené nájemné ve výši 90 Kč vč. DPH za 

každou započatou hodinu s Klubem historie a 

vlastivědy Hustopečska se sídlem Nádražní 20, 

693 01 Hustopeče, IČ: 26516411. 

Usnesení č. 8/77/21: RM bere na vědomí zápis ze 

Stavební komise ze dne 23.06.2021 

Usnesení č. 9/77/21: RM schválila projektovou do-

kumentaci investora …, …., Hustopeče na stavbu 

"RD Alšova 6 - vestavba podkroví" a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 10/77/21: RM schválila žádost na změ-

nu užívání části objektu na hostinskou činnost 

společnosti ALTENBERK s.r.o., Janáčkova 888/4, 

Hustopeče. 

Usnesení č. 11/77/21: RM ukládá majetkoprávnímu 

odboru povinnost prověřit nájemní nebo jiné 

užívací smlouvy na část pozemku p.č. 411/20 v k. 

ú Hustopeče u Brna u vinařství Altenberk. 

Usnesení č. 12/77/21: RM schválila žádost a souhlas 

se stavbou "Stavební úpravy, přístavba, nástav-

ba a změna užívání stavby Brněnská 515/48 na 

bytový dům s provozovnou" investora …, …, … a 

pověřuje starostku podpisem situačního výkre-

su. Podmínkou souhlasu města změna projektu 

na zateplení budovy v uliční části v síle max 5 

cm. 

Usnesení č. 13/77/21: RM schválila projektovou do-

kumentaci investora …, …, Hustopeče na stavbu 

"Novostavba RD na pozemku parc.č. 5844/11" 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení č. 14/77/21: RM schválila projektovou do-

kumentaci investora …, …, Hustopeče na stavbu 

"Kanalizační přípojka k RD Palackého 412/25" a 

pověřuje starostku podpisem situačního výkre-

su s RŠ ve vjezdu. 

Usnesení č. 15/77/21: RM doporučuje ZM neschvá-

lení prodeje části městského pozemku, p.č. 

4542/2, veden jako ostatní plocha, o výměře cca 

73 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 16/77/21: RM ukládá majetkoprávní-

mu odboru prověřit nájemní vztahy v žádosti p. 

… a p. … na zmiňované části pozemku p.č 4542/2. 

Případně i k obdobnému pozemku v sousedství.

Usnesení č. 17/77/21: RM schválila projekto-

vou dokumentaci investora …, …, … na stavbu 

"Novostavba RD parc.č. 4792/217, lokalita S2" 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení č. 18/77/21: RM schválila projektovou 

dokumentaci k územnímu řízení investora 

Stavební společnost Čáslava s.r.o., Tomáškova 

908/21, Brno na stavbu "Bytové domy V Aleji 

Hustopeče, parc.č. 4542/244 a 4542/245" a po-

věřuje starostku podpisem situačního výkresu. 

Podpis bude podmíněn současným uzavřením 

smlouvy o spolupráci při výstavbě na dotčenou 

výstavbu.

Usnesení č. 19/77/21: RM ukládá připravit 

majetkoprávnímu odboru smlouvu o spoluprá-

ci při výstavbě pro společnost Čáslava na akci 

Bytové domy V Aleji, kterou budou zajištěny 

budoucí převody majetku a technické požadav-

ky na stavby v budoucím majetku města - VO, 

rozhlas, metropolitní síť, komunikace, zeleň, 

odpady, hřiště,… 

Usnesení č. 20/77/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o připojení k DS s EG.D, a.s., Lidická 

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno na navýšení 

rezervovaného příkonu (pro Měks) z hodnoty 

3x50 A na 3x 200A. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 21/77/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o připojení k DS s EG.D, a.s., Lidická 

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno na navýšení re-

zervovaného příkonu (pro restauraci) z hodnoty 

3x50 A na 3x 160A. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/77/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o připojení k DS s EG.D, a.s., Lidická 

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno na zřízení 

nového odběrného místa (pro amfi teátr) v hod-

notě 3x80A. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/77/21: RM neschvaluje projektovou 

dokumentaci na stavbu "Hustopeče, příp. NN, …, 

parc.č. 318 a 319, stavba č. 1030067350" investora 

EG.D a.s., Lidická 1873/36, Brno. RM požaduje 

přípojku vzduchem nebo kabelizaci celé ulice. 

Usnesení č. 24/77/21: RM schválila uzavření do-

hody s Kalunebe s.r.o., Brněnská 359/6, 693 01 

Hustopeče, IČ: 09523251 o ukončení nájmu 

provozních místností a ostatních prostor 307 

m2 v objektu pohostinství Herbenova 423/4 v 

Hustopečích k 15.07.2021. Text dohody je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení č. 25/77/21: RM schválila uzavření 

smlouvy s …, nar. …, … Hustopeče o krátkodo-

bém nájmu provozních místností o výměře 307 

m2 v objektu pohostinství Herbenova 423/4 v 

Hustopečích za nájemné 12.000 Kč. Text smlou-

vy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/77/21: RM schválila záměr proná-

jmu prostor určených k podnikání o celkové 

výměře 307 m2 (včetně sklepů a nákladního vý-

tahu) v objektu pohostinství Herbenova 423/4, 

69301 Hustopeče na dobu neurčitou. Objekt 

pohostinství je součástí pozemku p.č. 279, za-

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

Usnesení č. 27/77/21: RM schválila uzavření doho-

dy s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, státní 

příspěvkovou organizací, Pekařská 664/53, 656 

91 Brno, IČO: 00159816 o ukončení výpůjčky 

části pozemku p.č. 279 v k.ú. Hustopeče u Brna, 

jehož součástí je objekt společenského domu 

Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče, a to k 

11.08.2021. Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 28/77/21: RM schválila smlou-

vu s Domovem u Františka, příspěvkovou 

organizací, Rybářská 1079, 664 53 Újezd u Brna, 

IČ: 04150015 o krátkodobém pronájmu nebyto-

vého prostoru v 1. nadzemním podlaží o výměře 

13,53 m2 v objektu Polikliniky Hustopeče, na ad-

rese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/77/21: RM schválila záměr pro-

nájmu nebytového prostoru v 1. nadzemním 

podlaží o výměře 13,53 m2 v objektu Polikliniky 

Hustopeče, na adrese Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/77/21: RM ukládá majetkopráv-

nímu odboru vyzvat p. … k vyklizení mlátičky a 

sudu ve sklepní uličce na pozemku města. Pokud 

tak neučiní, uklidí inventář městské služby na 

jeho náklady jako černou skládku. 

Usnesení č. 31/77/21: RM schválila projektovou do-

kumentaci investora EG.D a.s., Lidická 1873/36, 

Brno na stavbu "Hustopeče, rozšíření NN, …, 

parc.č. 40" a pověřuje starostku podpisem si-

tuačního výkresu. 

Usnesení č. 32/77/21: RM neschválila uzavření 

Smlouvy na přispění vybudování parkovacích 

stání s investorem …, …,  Hustopeče, pro stavbu 

Dům na náměstí, na p.č. 40, v k. ú. Hustopeče u 

Brna. Neuzavření smlouvy je z důvodu rozporu 

tohoto řešení s aktuálně platnou verzí územní-

ho plánu města, která nabyla účinnosti 9.7.2021.

Usnesení č. 33/77/21: RM doporučuje ZM vzít na 

vědomí odstoupení účastníka - společnost RPF 

CONSULTING s.r.o. od záměru uzavřít smlouvu 

o smlouvě budoucí směnné. 

Usnesení č. 34/77/21: RM schválila zadávací doku-

mentaci a výzvu k podání nabídek na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Hustopeče – ul. Alšova, chodník a komunikace". 

Text výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/77/21: RM schválila seznam 

oslovených uchazečů na veřejnou zakázku ma-

lého rozsahu na stavební práce ,,Hustopeče 

– ul. Alšova, chodník a komunikace“ Skanska 

a.s., IČ: 26271303, Křižíkova 682/34a, 186 00 

Praha, Swietelsky stavební s.r.o., Odštěpný zá-

vod Dopravní stavby MORAVA, IČ: 48035599, 

Jahodová 60, 620 00 Brno, TD LKW s.r.o., IČ: 

29380421, Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, 

HaSt, spol. s r.o., IČ: 25325043, Havlíčkova 

540/28, 693 01 Hustopeče, M - SILNICE a.s., 

Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868. 

Usnesení č. 36/77/21: RM schválila složení komise 

pro posouzení a hodnocení nabídek na veřej-

nou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Hustopeče – ul. Alšova, chodník a komunika-

ce": …, …, …, náhradníci: …, …, …. 

Usnesení č. 37/77/21: RM schválila dodatek č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí vzájemného plnění 

s Pivovary Koruny České s.r.o., Pod Zámkem 

625/8, 690 02 Břeclav, IČ: 29352134, kterým se 

prodlužuje doba trvání smlouvy do 31.03.2023.

Usnesení č. 38/77/21: RM schválila změnu ceníku v 

Domě – Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, 

Hustopeče, z důvodu zvýšení poplatku za využi-

tí hostinského pokoje dle přiloženého ceníku, s 

účinností od 01.09.2021. 

Usnesení č. 39/77/21: RM schválila přije-

tí daru příspěvkovou organizací Základní 

škola Komenského, Komenského 163/2, 693 

01 Hustopeče, IČ: 49137077 od dárce WOMAN 

FOR WOMAN, o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 

Praha, IČ: 24231509 ve výši 22.800 Kč v rámci 

projektu obědy pro děti. 

Usnesení č. 40/77/21: RM schválila zadání objed-

návky na opravu schodů před vstupy v domě 

po paní Nohelové fi rmě Miroslav Fribert, Hlavní 

378, 691 27 Popice, IČO: 43410553, za cenu do 
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45.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 41/77/21: RM schválila dohodu o ukon-

čení nájmu bytu č. 5 na adrese Žižkova 1475/22a, 

Hustopeče mezi městem Hustopeče a …, nar. …, 

trvale bytem…, … k datu 31.07.2021. Text smlou-

vy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 42/77/21: RM schválila dodatek č. 4 ke 

smlouvě o nájmu bytu č. 5, na adrese Smetanova 

78/2, Hustopeče, uzavřený mezi měs-

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

Hustopeče, kterým se současné nájemnici pro-

dlužuje nájem do 31.07.2022. Text dodatku je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 43/77/21: RM schválila uzavření 

Příkazní smlouvy č: V 00548 mezi Městem 

Hustopeče, jako příkazcem, a Steska, Kavřík, 

advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 03045315, DIČ: 

CZ03045315, se sídlem: Vídeňská 7, 639 00 Brno, 

jako příkazníkem k zajištění úkonů výběrových 

řízení v rámci zakázek s názvy: 

„V 00548A – Automatizace a inovace pro město 

Hustopeče – upgrade AUP“,

„V 00548B – Automatizace a inovace pro město 

Hustopeče – dodávka POB“,

projekt je podpořen z Operačního programu 

Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0

/0.0/19_109/0016661. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 44/77/21: RM schválila výběrovou 

a hodnotící komisi pro úkony výběrových 

řízení v rámci zakázek s názvy: „V 00548A – 

Automatizace a inovace pro město Hustopeče 

– upgrade AUP“, „V 00548B – Automatizace a 

inovace pro město Hustopeče – dodávka POB“, 

projekt je podpořen z Operačního programu 

Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/

0.0/19_109/0016661. Ve složení: …, …, …, náhrad-

níci: …, …, jiná pověřená osoba z Steska, Kavřík, 

advokátní kancelář, s.r.o. 

Usnesení č. 45/77/21: RM schválila zadávací do-

kumentaci pro podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby s názvem 

„V 00548B – Automatizace a inovace pro měs-

to Hustopeče – dodávka POB“ zadávanou dle 

Obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

(dále jen „Pravidla“) a přiměřeně zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění ve výběrovém řízení dle Pravidel. 

Zadávací dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 46/77/21: RM schválila zadávací do-

kumentaci pro podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby s názvem 

„V 00548A – Automatizace a inovace pro měs-

to Hustopeče – upgrade AUP“ zadávanou dle 

Obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

(dále jen „Pravidla“) a přiměřeně zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění ve výběrovém řízení dle Pravidel. 

Zadávací dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 47/77/21: RM bere na vědomí zápis z 

Komise pro územní rozvoj ze dne 07.07.2021.

Usnesení č. 48/77/21: RM schválila uzavření 

dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových pro-

stor uzavřenou mezi Sportovním zařízením 

města Hustopeče, příspěvková organizace, se 

sídlem Brněnská 526/50, 693 01 Hustopeče, IČ: 

49963147, jako pronajímatelem a TJ AGROTEC 

Hustopeče z.s, se sídlem Šafaříkova 22, 

Hustopeče 693 01, IČ:13690655, jako nájem-

cem. RM pověřuje ředitele SPOZAM podpisem 

smlouvy. Text dodatku smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 49/77/21: RM schválila uzavření smlou-

vy o nájmu nebytových prostor uzavřenou 

mezi Sportovním zařízením města Hustopeče, 

příspěvková organizace, se sídlem Brněnská 

526/50, 693 01 Hustopeče, IČ: 49963147, jako 

pronajímatelem a Házená Legata Hustopeče, 

z.s., se sídlem Herbenova 983/2b, 693 01 

Hustopeče, IČ: 26609223, jako nájemcem. RM 

pověřuje ředitele SPOZAM podpisem smlouvy. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 50/77/21: RM schválila uzavření smlou-

vy o nájmu nebytových prostor uzavřenou 

mezi Sportovním zařízením města Hustopeče, 

příspěvková organizace, se sídlem Brněnská 

526/50, 693 01 Hustopeče, IČ: 49963147, jako 

pronajímatelem a Lucií Filipovičovou, Nádražní 

972/95, 691 41 Břeclav, IČO:02540878, jako 

nájemcem. RM pověřuje ředitele SPOZAM pod-

pisem smlouvy. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 51/77/21: RM bere na vědomí zprávu o 

činnosti SPOZAM. 

Usnesení č. 52/77/21: RM bere na vědomí zasedání 

Maškarní unie v Hustopečích.

Usnesení č. 53/77/21: RM bere na vědomí zápis z 

Vinařské komise ze dne 7.6.2021

Usnesení č. 54/77/21: RM schvaluje rozšíření 

veřejné sbírky na Pomoc obcí Mikroregionu 

Hustopečsko obcím na Břeclavsku a 

Hodonínsku na odstranění škod způsobených 

tornádem formou výběru prostředků do 50 po-

kladniček, které budou umístěny přechodně v 

místě konání kulturních a sportovních akcí obcí 

Mikroregionu Hustopečsko.

Usnesení č. 55/77/21: RM schválila realizaci prvních 

tří vítězných návrhů participativního rozpočtu 

včetně potřebného navýšení rozpočtu města na 

realizaci třetího vítězného návrhu.

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

Městského úřadu Hustopeče

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci srpnu 2021
1. 8. 1941 Vojtěch Talafous

9. 8. 1931 Helena Vidlárová

18. 8. 1941 Helena Radošínská

24. 8. 1941 Jarmila Kabátová

25. 8. 1941 Jana Burianová

31. 8. 1924 Josef Hanák

Zpracovala: Simona Procházková,

komise obřadů a slavností

Blahopřání
Dne 12. září oslavila 82 let naše maminka, babička 

a prababička, paní Ludmila Tesařová z Hustopečí.

Maminko, ke Tvým narozeninám přejeme, co je 

v životě třeba ke štěstí. Ruku, co v žalu pohladí, 

rozum, co v nouzi poradí a hlavně zdraví, to ať tě 

nikdy nezradí. Někteří lidé mají tu moc, že dělají 

ostatní šťastnými jen tím, že existují. Ty jsi jedna 

z nich. Děkujeme Ti za to, co jsi pro nás udělala 

a stále děláš. Máme Tě moc rádi!

To Ti přejí dcery Liduška, Evička s rodinami, syn Jiří, vnoučata Monika, Lukáš, 

Eva, Josef a Michal s rodinami a pravnoučaty. Připojuje se Antonín Tomeček 

z Pohořelic. A kdyby žil Tvůj manžel a náš tatínek, rád by se k našemu 

blahopřání přidal.

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

Text a foto můžete zaslat na:  tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412
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�       Mladá rodina hledá dům k prodeji, za přímé 

nabídky děkujeme. Hustopeče a okolí. 

Tel.: 776 739 532.

�       Nově přivezené prací prášky z Rakouska na 

ul. Hybešova 1.

�       Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ 

či PAV. Děkuji za nabídku. Tel.: 723 971 027.

�       Hledám spolehlivého člověka na občasný 

úklid bytu v Hustopečích. Tel.:775 097 540

Vzpomínky

Ve vzpomínce jsi stále s námi. 

Dne 6. října vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí 

pana Jindřicha Povolného. 

Vzpomíná dcera Marie s rodinou.

Jen šelest polibků jak závan dýmu, 

odchází tiše jak on na procházku. 

Již druhý rok se loučím se svou láskou, panem 

Janem Širůčkem († 23. 9. 2019). 

Vzpomíná manželka Helena.

Kdo v srdcích žije, neumírá. 

Dne 5. října 2021 to budou již 2 roky od chvíle, kdy 

nás navždy opustil pan Antonín Pinkas. 

S láskou vzpomínají manželka, syn David, dcera 

Bohdana, syn Patrik s rodinami a sestra Drahomíra 

s rodinou. 

Roky běží, dál si plynou, vzpomínky snad nezahynou. 

Dne 14. října 2021 vzpomeneme 5. smutné výročí 

úmrtí pana Josefa Přibyla. 

Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou. Děkujeme 

všem, kteří vzpomenou s námi. 

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 17. října 2021 by se dožil 75 let manžel, tatínek 

a dědeček, pan Antonín Číhal.

S láskou vzpomínají manželka Hana, dcera Hana a syn 

Martin s rodinami.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své 

drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se vrací. Kytičku 

přineseme, svíčku ti rozžhneme, na tebe, tatínku, nikdy 

nezapomeneme. 

Dne 2. října 2021 vzpomeneme první smutné výročí 

úmrtí pana Františka Šafaříka z Hustopečí.

S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

INZERUJTE 

v Hustopečských listech

tel.: 530 351 412 · tupa@hustopece.cz

Dukelské nám. 42/15

Dne 31. října 2021 uplyne 20 let od chvíle, kdy nás 

navždy opustil pan Jiří Čechlovský. 

Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami. 

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá 

a nedá zapomenout... 

Dne 24. října 2021 uplyne 20 let od chvíle, kdy nás 

navždy opustil pan Alois Holacký z Hustopečí. 

S láskou a úctou vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Dne 21.října 2021 vzpomeneme 20. smutné výročí, 

kdy nás nečekaně a navždy opustil manžel, tatínek 

a dědeček, pan Karel Křivánek.

S bolestí a láskou vzpomínají manželka Marie, dcery 

Světlanka a Andrejka s rodinami.

Scházíš nám, 

ale v srdcích a vzpomínkách jsi stále s námi....

Marta Kotonová * 1. 6. 1959 † 22. 10. 2012

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

S láskou manžel, děti a brácha.

INZERCE





Oslava
Svatomartinských

vín a husí

Veselá pouť Nerez a Lucia Chlap na zabití

Šmardovo
sousedské divadlo

Světový duel vín

Třetí prst
na levé ruce

Adventní punčování Duchové Vánoc

Brno gospel choir Srdce ze Šakvic Cimbal Classic

10. 10.

12. 10.

15. 10.

5.-7. 11.

13. 11.

20. 11.

23. 11.

27. 11.

4. 12.

5. 12.

12. 12.

19. 12.
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