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0% úrok

Kia XCeed.
Akční model Black Edition.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 (WLTP). Kia XCeed: 1,4−7,1 l/100 km 32−161 g/km. Reprezentativní příklad financování XCeed Comfort 1.0 T-GDI s programem Kia 0% úrok; pořizovací cena 469 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 234 990 Kč, akontace 

50 % (234 990 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a., RPSN 15,65 % p.a.; měsíční (1.-24.) splátka úvěru 9 791 Kč, měsíční splátka pojištění HAV 1 181 Kč, POV 213 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 3 29 Kč; délka úvěru 24 měsíců. Celková částka 
k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 268 440 Kč, pojištění sjednáno u pojišťovny UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky − spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající 
a právnické osoby akontace možná od 0 %. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. 
Nabídka platí do 30. 11. 2021.

Kontaktujte naše 
prodejce:

Petra Leskourová

M +420 724 111 662
E  leskourova@agrotec.cz

Jakub Škotnár

M +420 702 001 091
E  skotnar@agrotec.cz

AGROTEC a. s.

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče

Tel.: 519 402 480 | www.agrotecauto.cz
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Vážení spoluobčané,

před rokem jsme zažívali dříve nepoznané 

chvíle obrovské nejistoty, zavřených fi rem, škol, 

kulturních stánků nebo restaurací, s obavou jsme 

sledovali zaplňující se covidová oddělení ve většině 

českých nemocnic, těžce jsme nesli zákazy návštěv 

v nemocnicích a sociálních zařízeních i četná úmrtí. 

Rok se s rokem sešel a koronavirus nás ohrožuje 

stále, jen jsme více informovaní, více očkovaní, více si 

dovolujeme, ale je zde značný nárůst nových případů, 

byť počty nakažených a hospitalizovaných nedosahují 

loňských čísel. Zaplať pánbůh, že nedosahují. Nicméně 

musíme se více ukáznit, znovu důkladně dodržovat 

hygienické zásady, chránit sebe i své okolí. 

Poslední říjnový víkend jsme posunuli hodiny zpět na 

středoevropský čas. Brzké stmívání podtrhuje fakt, že 

je tady podzim s chladnými rány, mlhami a přízemními 

mrazíky. Nepříjemně prožíváme energetickou krizi, 

zdražení dodávek elektřiny a zemního plynu, které 

v naší republice nastartoval krach společnosti Bohemia Energy. Ale dost negativních zpráv. Pojďme si 

připomenout, co pěkného jsme v Hustopečích zažili v měsíci říjnu. Po roční přestávce proběhly Burčákové 

slavnosti spojené s výstavou národní soutěže vín Velkopavlovické vinařské podoblasti v Hotelu 

Amande. Měli jsme krásné počasí, bohatý program i velmi slušnou návštěvnost. V rámci přeshraniční 

spolupráce jsme uskutečnili první část společného projektu našeho města a partnerského slovenského 

města Habovka, který se zabývá tématem aktuálním, tj. pandemie koronaviru. Následovat by mělo 

v listopadu pokračování na Slovensku.

28. října jsme si připomněli 103. výročí vzniku první Československé republiky a také poslední 

návštěvu T. G. M. v Hustopečích v roce 1924. Využili jsme spolupráci s Klubem přátel T. G. Masaryka 

a Muzeem vozů Tatra z Bystřice nad Pernštejnem, kteří k nám v historických vozech přivezli prezidenta 

osvoboditele i s dcerou Alicí, dobové četnictvo i vojsko. Děkuji všem, kdo se na zdaru akce podíleli.

Ve městě pokračují plánované investiční akce. Zdárně probíhá budování parkovacích zálivů, zvýšené 

křižovatky a chodníku na ul. Alšova. Firma IMOS zahájila odvážením skrývky ornice budování 

komunikace z ul. Žižkova na ul. Brněnská (k nové okružní křižovatce). Dokončení této stavby je ale 

plánováno až na květen 2022. Ve špatném stavu je veřejné osvětlení na Dukelském náměstí. Město 

proto řeší nové osvětlení. Několik prodejců bylo ochotno zapůjčit nám světla na zkoušku, takže při 

večerní procházce můžete objevit na náměstí místa, kde jsou instalována.

Vážení spoluobčané,

pokud nám situace dovolí, mohli bychom se potkat na některé z tradičních listopadových akcí, jako 

je Šmardovo sousedské divadlo, Svatomartinské slavnosti nebo Adventním punčování, které bude 

ukončeno rozsvícením vánočního stromu. Milovníci a znalci vín si nenechají ujít Světový duel vín 

v Hotelu Amande, kde budou nalévána špičková vína z různých koutů světa.

Přeji vám všem hodně zdraví a klidný podzim.

Hana Potměšilová, starostka

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

Měsíčník Hustopečské listy 

Periodický tisk územního

samosprávného celku.

Vydává město Hustopeče,

Dukelské nám. 2/2, 693 17, IČ: 00283193

Redakce:

Vedoucí vydání: Jana Hrádková 

Redaktorka: Klára Otáhalová

Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby 

krátit příspěvky. Nevyžádané rukopisy 

a obrazový materiál redakce nevrací. 

Grafi ka: Barbora Kosinová

Jazykové korektury: Beata Kynclová

Titulní foto: Veronika Nováková

Zaregistrováno MK ČR E 11775 

Vydáno: 5. 11. 2021

Distribuce: do 8. 11. 2021

Uzávěrka příštího čísla: 20. 11. 2021

Kritické články do: 15. 11. 2021

Příští číslo vychází: 2. 12. 2021

Náklad: 2.870 ks

Tisk:

Tiskárna CCB, spol. s r.o.,

Okružní 19, 638 00 Brno

tel.: +420 604 210 059 

Místo vydání: Hustopeče

Podávání novinových zásilek povoleno českou 

poštou s.p. Odštěpný závod Jižní Morava, 

ředitelství v Brně, č.j. P/2 - 1936/95 ze 

dne 16. 5. 1995.

Kontakt na redakci HL a Htv:

Dukelské nám. 2/15, Hustopeče 693 01

Inzerce:  530 351 412

 inzerce@hustopece.cz  

Redakce:  530 351 417

 724 307 630

 listy@hustopece.cz 

Studio Htv:  530 351 416

 htv@hustopece.cz

www.hustopece.cz/aktualne

Dotazy k distribuci:

Jiří Čado, tel.: 603 206 017



HUSTOPEČSKÉ LISTY    11 | 21STR 2

Z jednání rady: Hlavní náměstí bude bezbariérové

Z MĚSTA

84. schůze rady města se konala v úterý 

5. října 2021. Co měli radní na programu?

Autorský i technický dozor na budoucí 
komunikaci vybrán

Radní schválili vystavení objednávky na 

autorský a technický dozor investora stavby 

obslužné komunikace Žižkova–Brněnská. 

„Dozor bude zajišťovat Ing. Zvědělík, který 

sám stavbu projektoval, projekt tedy dobře 

zná a je s  ním dlouhodobě bezproblémová 

spolupráce,“ vysvětluje místostarosta Bořivoj 

Švásta. Se zhotovitelem stavby město již čile 

komunikuje – naposledy ohledně koordinace 

odvozu hlíny ze stavby. 

Celé Dukelské náměstí bude bezbariérové 
Návrh úpravy zpevněných povrchů na 

Dukelském náměstí prošel schválením husto-

pečských radních. „O úpravě hlavního náměstí 

jsme již informovali. Cílem projektu je, aby celé 

náměstí bylo bezbariérové. Úpravy se týkají 

asi 1 600 m2 plochy, z toho asi jedna třetina je 

asfalt  – všechny úpravy budou splňovat normy. 

Nyní čekáme na rozpočet a uvidíme, zda se do 

toho příští rok pustíme,“ říká místostarosta. 

Hustopeče čeká další projekt s partnerským 
městem

Město Hustopeče naváže na dlouholetou 

spolupráci s  partnerským městem Habovka. 

„Jedná se o spolupráci na projektu malého 

rozsahu s názvem Cestami minulosti – vybudo-

vanie náučeného chodníka sakralneho kultúr-

neho a prírodného dedičstva a sprievodné 

propagačné a prezentačné aktivity. Předchozí 

projekt bohužel nebyl dotačně podpořen, 

ale jelikož chceme ve spolupráci pokračovat, 

zkusíme další kolo dotačního programu,“ 

vysvětluje záměr Švásta. 

Ratolesti Brno byl prodloužen nájem
Radní schválili pronájem nebytového 

prostoru na poliklinice pro potřeby Ratoles-

ti. „Rádi jsme pronájem prodloužili, službu 

považujeme za velmi potřebnou,“ osvětluje 

místostarosta. Ratolest Brno je nestátní nezis-

ková organizace založená v roce 1995. Posky-

tuje dětem, mladým lidem i celým rodinám 

v obtížné životní situaci sociální a preventivní 

služby.

Jak to vypadá na nádvoří U Synků?
Nepříjemné překvapení čekalo na konci 

září na vedení města Hustopeče. „Majitel 

chráněné památky na náměstí byl několikrát 

památkovou péčí upozorňován na havarijní 

stav nemovitosti. Bohužel situace došla tak 

daleko, že těsně před Burčákovými slavnostmi 

muselo být nádvoří Domu U Synků z  důvo-

du bezpečnosti zavřeno,“ říká Švásta. Vedení 

města ve spolupráci s  majetkoprávním odbo-

rem bude hledat řešení a možnosti vyvinu-

tí tlaku na majitele o statické zajištění jeho 

nemovitosti tak, aby bylo možné co nejdříve 

bezpečně užívat nádvoří Domu U Synků. 

-otah-

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

Z jednání rady: Připravujeme se na významná výročí v roce 2022
Nejen o oslavách týkajících se tří významných 

výročí v příštím roce jednali hustopečští radní 

na svém pravidelném zasedání, tentokrát 

v pondělí 18. října.

V roce 2022 nás čekají tři významná jubilea
700. výročí zakoupení Hustopečí 

královnou vdovou Eliškou Rejčkou (1322), 

450. výročí povýšení Hustopečí na město (1572) 

a 400. výročí vyhnání novokřtěnců z  Husto-

pečí (1622) – na tato tři významná jubilea se 

připravuje město Hustopeče v  nadcházejícím 

roce. Již dříve jsme vás informovali o záměru 

výstavby Rajhradské kašny (v místě studny 

v  ulici Sv. Čecha), jejíž součástí bude pamětní 

deska připomínající vyhnání habánů z našeho 

města. „Na radě jsme schválili pořízení a text 

pamětní desky,“ doplňuje starostka. 

Přeshraniční spolupráce s Habovkou 
pokračuje

Město Hustopeče navazuje na úspěšnou 

spolupráci se slovenskou obcí Habovka, která 

trvá již od roku 2011. „Již v  minulosti jsme 

vzájemně spolupracovali a nyní společně 

podáváme žádost o fi nanční příspěvek v rámci 

Fondu malých projektů, programu Interreg. 

Akce, do které Hustopeče vstupují jako hlav-

ní partner, se jmenuje „Tvář města Hustope-
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Jakob Hutter, nejvýznamnější představitel tyrolských 

a moravských novokřtěnců.

Vizualizace Rajhradské studny
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.–9. 10. 2021
Vážení spoluobčané, níže vám přinášíme 

výsledky voleb v našem městě. 

Voliči v seznamu:  4 829

Vydané obálky:  3 299

Volební účast v %:  68,32

Odevzdané obálky:  3 297

Platné hlasy:  3 265

če a obce Habovka v  proměnách času“,“ říká 

starostka Hana Potměšilová. Případné získané 

dotace na projekt by mohly podpořit nákup 

vybavení rekonstruované Střelnice (nákup 

historického lisu, kladkostrojů a svítidel, skle-

něné a dřevěné veduty města, dataprojektoru 

nebo promítacího plátna).

Zároveň radní schválili i podání žádos-

ti o fi nanční příspěvek na druhý společný 

projekt „Žijeme tradicemi“. „O dotaci jsme 

žádali již v  minulém roce, ale pro formální 

nedostatek byla dotace zamítnuta. Projekt 

budeme aktualizovat,“ dodává starostka. 

Projekt by zahrnoval spolupráci s  folklorními 

soubory u obou zapojených stran. Za získané 

dotace by se mohly pořídit party stany, lavičky, 

reprobedny a hlavně realizovat dvě vzájem-

né návštěvy spojené s  folklorními tradice-

mi – Zarážení hory v  Hustopečích a Dorobek 

(dožínky) v Habovce. 

Městské služby získají traktor s žací lištou
Narůstající počet zeleně ve městě si žádá 

i odpovídající technické vybavení. Z  toho 

důvodu se vedení města rozhodlo vyhovět 

žádosti Městských služeb Hustopeče a vypsat 

veřejnou zakázku malého rozsahu na dodá-

ní traktoru s  žací lištou. „Přihlásili se nám tři 

zájemci, kdy dva zaslali na korunu stejnou 

nabídku na stejný stroj – rozhodl tedy los,“ 

popisuje Potměšilová. 

Z transparentního účtu se uvolní fi nance do 
dvou obcí

Na transparentním účtu založeném 

bezprostředně po řádění tornáda na Břec-

lavsku a Hodonínsku je v  současné době cca 

4,5 milionů korun. Mikroregion Hustopečsko 

svým usnesením dne 15. září doporučil uvol-

nění 4 milionů korun pro dvě zasažené obce. 

„Po dvou milionech korun poputuje do Hrušek 

a Moravské Nové Vsi, a to na opravu obecního 

majetku – tedy na chodníky, veřejné osvětlení 

či opravu škol a školek,“ vysvětluje směřování 

fi nancí starostka. 

Na transparentní účet 

6013134339/0800 

můžete stále přispívat. 

-otah-

Článek byl zveřejněn 20. 10. 2021 na webu města.

Strana Platné hlasy

Číslo Název Celkem v %

1 Strana zelených 49 1,50

2 Švýcarská demokracie 5 0,15

3 VOLNÝ blok 72 2,20

4 SPD 294 9,00

5 ČSSD 134 4,10

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 65 1,99

9 Aliance pro budoucnost 3 0,09

10 Hnutí Prameny 3 0,09

11 Levice 0 0,00

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 279 8,54

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 955 29,24

14 SENIOŘI 21 0 0,00

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 5 0,15

16 Koruna Česká 9 0,27

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 452 13,84

18 KSČM 105 3,21

19 Moravské zemské hnutí 3 0,09

20 ANO 2011 818 25,05

21 Otevřeme ČR normálnímu životu 6 0,18

22 Moravané 8 0,24

V Městské knihovně Hustopeče se modernizovalo
Coronavirový čas využily hustopečské 

knihovnice mimo jiné k tomu, aby vypracova-

ly projekt a zažádaly o dotaci z  Ministerstva 

kultury za spoluúčasti města Hustopeče na 

pořízení nového knihovního systému Tritius. 

To se povedlo a v současné době po krátkém 

zaškolení knihovnic se již rozběhlo půjčování 

přes nový systém. 

Náš nový katalog Tritius (hustopece.tritius.cz) 

Vám přináší inovace, se kterými bude práce 

v katalogu mnohem snadnější.

Jaké výhody uživatelům nový systém 
přináší?

Důležité je to, že Tritius je webový, což 

znamená, že je použitelný na kterémkoli zaříze-

ní, ve kterém má uživatel nainstalovaný běžný 

internetový prohlížeč. Funguje tedy bez jakékoli 

instalace na počítači. 

Nový online katalog umožňuje jednodušší 

a modernější vyhledávání.

Na úvodní liště katalogu nahoře najdete 

novinky, po jejichž rozkliknuti se vám přehledně 

zobrazí nové tituly v našem fondu.

Katalog nabízí funkce zobrazení již přečte-

ných dokumentů přímo při vyhledávání v kata-

logu (čtenář musí být ve svém čtenářském 

kontě).

Přestavujeme vám technologickou novinku 

v našem online katalogu Odložení z poličky:

Víte, že potřebujete vybranou knihu, a dnes 

to do knihovny nestihnete a bojíte se, že si ji 

někdo mezitím půjčí? Můžete si ji nechat odlo-

žit. Do druhého pracovního dne pro vás připraví-

me knihy i CD, podobně jako rezervace. I postup 

je stejný. Po přihlášení do katalogu a vyhledání 

knihy kliknete na tlačítko ZÍSKAT �       ODLOŽIT 

Z POLIČKY �       objeví se hláška: Váš požadavek 

byl přijat (musíte se ovšem přihlásit do svého 

čtenářského konta). Nová funkce se vztahuje na 

knihy a CD a odložení je na týden.

Do budoucna nám nový systém umožní 

zapůjčovat i elektronické knihy. I knihovnicím 

systém Tritius přinesl spoustu chytrých vychy-

távek.

Těšíme se, že vám nový systém usnadní 

vyhledávání. Pokud byste s  tím měli problém, 

obraťte se na knihovnici, která vám ráda pora-

dí. Těšíme se na vaši osobní či virtuální návštěvu 

knihovny.

Vaše knihovnice
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Projektová dokumentace z roku 2007 a s ní 

spojené schválené stavební povolení na opra-

vu hráze předního hustopečského rybníka se 

konečně začne realizovat. Vlastník nádrže, 

kterým je Povodí Moravy, dosáhlo na 15mili-

onovou dotaci z Ministerstva zemědělství 

a ve středu 6. října došlo k předání staveniště 

zhotoviteli. 

„Nejedná se o projekt města. Nádrž patří 

Povodí Moravy a my zde fi gurujeme v podstatě 

jen proto, že součástí opravy je i rozšíření hráze, 

která bude zasahovat do pozemků města. Tyto 

pozemky jsme tedy Povodí Moravy darovali, 

aby se hráz mohla opravit. Zhotovitel začne 

se stavebními pracemi v podstatě okamži-

tě, protože je nutné přes zimu vypustit vodu 

a vylovit zbytek ryb. Dlouho jsme se pokoušeli 

zajistit přečerpání vody do zadního rybníka, 

ale tato varianta je bohužel tak nákladná 

a náročná, že jsme od ní byli odborníky odra-

zeni. Navíc voda, která se v zadním rybníku 

díky vydatným dešťům objevila, také mizí, 

takže není zaručeno, že by tam přečerpaná 

voda zůstala,“ posteskl si místostarosta Bořivoj 

Švásta, který předávání osobně přihlížel.

Následovat bude nezbytné odtěžení náno-

sů, které podle vodohospodářů čítají okolo 

1,6 metru. Celkem bude z rybníka odstraněno 

přes 2 000 kubíků sedimentu. „K odtěžování 

dojde během zimy a odtěžena bude asi jen 

třetina rybníka, aby to bylo fi nančně přijatelné. 

Dobrá zpráva je, že sediment je podle rozborů 

vhodný jako hnojivo pro ornou půdu, takže 

se zhotovitelem domluvíme odvoz nánosů na 

pozemky města v okolí rybníků,“ vysvětluje 

Švásta.

Na jaře příštího roku dojde na samotnou 

opravu funkčních objektů a rozšíření hráze 

i odpadního koryta pod vodní nádrží. Pro 

stavební práce je nutné vymezit zhotoviteli 

pracovní prostor, což bohužel povede k vyká-

cení pásu stromů v těsné blízkosti nádrže. 

„To je věc, která nás nesmírně mrzí, nicméně 

aby mohla stavba proběhnout, tak je třeba tu 

udělat místo. Celkem se musí vykácet 13metro-

vý pás, tři metry pro rozšíření hráze a deset 

metrů jako manipulační prostor pro pracovní 

stroje,“ doplňuje Švásta.

Po dokončení stavebních prací, které je 

naplánováno na listopad příštího roku se 

stromy mohou vysadit zpět, a to za ochranné 

pásmo nádrže, které bude měřit pět metrů. 

„A k tomu samozřejmě i nařízenou náhradní 

výsadbu z Odboru životního prostředí Husto-

peče. Sadit se bude v areálu koupaliště a hoto-

vo by mělo být v dubnu příštího roku.“

Jedinou neznámou v celém díle tak zůstává, 

kdy a jak se do opraveného rybníka vrátí voda.

-nov-

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

Staveniště předáno, začala oprava rybníka
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Město Hustopeče se může pyšnit úrov-

ní vzdělávání. Pokryty jsou všechny stupně 

– od mateřských škol až po ty střední. Přesto, 

že město není zřizovatelem všech místních 

škol, navazuje s  nimi spolupráci a nastávají 

i chvíle, kdy se na radnici vedení města setká-

vá se studenty zahraničními. Jedním z  těchto 

okamžiků byl čtvrtek 14. října, kdy v doprovo-

du místních gymnazistů dorazili za starostkou 

Hanou Potměšilovou studenti z Francie. 

„Jedná se o projekt Erasmus KA2, který se 

týká výměny studentů s  francouzskou školou 

v  Le Mans – je to zemědělsky a ekonomicky 

zaměřená škola a mým partnerem je Sebas-

tian, který je koordinátor tohoto projektu,“ 

seznamuje nás gymnazijní učitelka Jarmila 

Čeperová se svým francouzským kolegou. 

„Název projektu zní Let´s take a CLIL together, 

tedy využívání jazyka v přírodních vědách, letos 

jsme se zaměřili na představení našeho kultur-

ního bohatství UNESCO,“ dodává Čeperová. Na 

dvacítku francouzských studentů čekal bohatý 

program jak vzdělávací, sportovní, tak kultur-

ní, návštěva v  rodinách studentů gymnázia či 

společné vaření na Pavučině. Ochuzeni o zážit-

ky z  cizí země nejsou ani hustopečští gymna-

zisté. „V neděli ráno odjíždíme společně do 

Francie, kde našich 24 studentů a 3 učitelé strá-

ví opačný program, který nám připraví fran-

couzská škola,“ zakončuje povídání Čeperová. 

Starostka Potměšilová přivítala účastní-

ky projektu v  obřadní síni radnice, kde jim 

za simultánního překladu do francouzštiny 

představila historii i současnost města. Sama 

starostka ocenila podobné projekty a podpo-

ruje jejich rozvoj „Výměny zkušeností ze zahra-

ničí jsou to nejlepší, co mohou žáci, studenti 

i učitelé získat. Loňský koronavirový rok bohu-

žel této výměně nepřál a ať jsme nebo nejsme 

zřizovateli škol v  Hustopečích, je potřeba 

tyto aktivity podporovat. I my, jako město, 

se rádi podílíme alespoň tím, že účastníkům 

výměnných pobytů umožníme se potkat na 

půdě radnice,“ shrnuje spolupráci se školami 

starostka. 

Další příležitostí, kdy v  obřadní síni radni-

ce bylo možno slyšet cizí jazyky, bylo pondělí 

18. října. Základní škola Komenského zde 

v  rámci projektu Erasmu přivítala 19 peda-

gožek z  pěti zemí Evropy – Turecka, Řecka, 

Španělska, Rumunska a Polska. Solí a chle-

bem je přivítal krojovaný pár žáků z Komendy 

a u účastnic projektu sklidil obrovský ohlas. 

-otah-

Článek byl zveřejněn 20. 10. 2021 na webu města.

Vedení města přivítalo zahraniční studenty i pedagogy

Zhotovitel začne se stavebními pracemi v podstatě okamžitě.

Fo
to

: K
lá

ra
 O

tá
ha

lo
vá

Nemůže chybět společné foto.
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Den před začátkem letošních Burčáko-

vých slavností ohromila veřejnost zpráva 

o okamžitém uzavření nádvoří Domu U Synků, 

na kterém tradičně probíhá část programu. 

Ozdoba Hustopečí byla stavebním úřadem 

uzavřena z bezpečnostních důvodů – sousední 

dům je v havarijním stavu a hrozí pád buď částí 

nebo dokonce celého objektu. „Dům se zven-

ku z pohledu od náměstí tváří, že je v pořádku. 

To každý vidí. Ale když se podíváte na fotky 

statika ze zadního traktu, tak sami na první 

pohled uznáte, že v pořádku není,“ konstatuje 

místostarosta Bořivoj Švásta.

Zástupci města i památkové péče sousední 

měšťanský dům sledují dlouhodobě a maji-

tel byl několikrát upozorňován na špatný stav 

dvorního traktu. Už v roce 2002 byl zpracován 

posudek statického zajištění, přesto nebyly 

provedeny žádné sanační ani statické práce 

a za 20 let chátrání se objevují nové a nové 

deformace. „Nezbývalo nám nic jiného než 

pozvat statika a nechat udělat posudek. Na 

jeho základě musel stavební úřad udělat to, 

co udělal, že nám v podstatě okamžitě poslal 

výzvu, že kvůli havarijnímu stavu sousedního 

domu nesmíme využívat nádvoří U Synků. Na 

Burčákové slavnosti to byl sice problém, ale 

špatně je vůbec to, že nemůžeme otevřít jedno 

z nejkrásnějších míst našeho města a nevíme, 

jak dlouho ta situace bude trvat,“ neskrývá 

rozčílení místostarosta.

V posudku statika z 27. září tohoto roku 

stojí, že v obvodových zdích i obou podla-

žích objektu jsou výrazné trhliny, jsou silně 

poškozené klenbové konstrukce, čímž dochá-

zí k uvolňování cihel. Severní stěna vybočuje 

směrem od objektu, půdní prostor není vůbec 

přístupný. Doporučen byl okamžitý stavební 

zásah. Odhadované náklady na základním 

zajištění jsou 2–3 miliony korun. „V posudku 

je vyloženě napsané, že sousední objekt je 

v havarijním stavu. Co se týká nádvoří U Synků, 

tak tady aktuálně hrozí zatím hlavně pád střeš-

ních tašek. Zkusíme se proto domluvit se stati-

kem, jestli by bylo možné zpřístupnit alespoň 

přední část nádvoří, kde má posezení kavárna. 

Byla by škoda nechat nádvoří celé uzavřené, 

protože si nemyslím, že se nám podaří domlu-

vit se s majitelem sousedního domu na něja-

kém rychlém řešení,“ dodává místostarosta.

Přestože město není majitelem havarijní-

ho objektu, snaží se vyjednat řešení nešťast-

né situace po dobrém a majiteli se zajištěním 

pomoci. „Vkládat do toho městské peníze 

z našeho rozpočtu by asi nebylo úplně správné. 

Musíme se potkat s majitelem a domluvit se 

na dalším postupu, protože se taky může stát 

to, že to celé prostě spadne a budeme mít po 

památce,“ nastiňuje nejhorší scénář místosta-

rosta.

-nov-

Článek byl zveřejněn 7. 10. 2021 na webu města. 

Nádvoří Domu U Synků ohrožuje sousední objekt
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Není žádným tajemstvím, že město Husto-

peče se snaží již řadu let získat od státu a od 

katolické církve do svého vlastnictví pozemky 

kolem lokality Herbenova farma. Zdejší obyva-

telé opakovaně upozorňují, že v okolí jejich 

bytů chybí kvalitní veřejné osvětlení, chodníky, 

dětská hřiště a podobně.  

„V rámci restitucí byly pozemky kolem 

domů vráceny církvi, která je nárokovala, 

a zbytek patří státu. Takže posledních asi osm 

let jednáme se státem o tom, abychom dostali 

do majetku alespoň pozemky pod komuni-

kacemi, což by mohl být první krok k tomu, 

dostat se i k veřejným plochám,“ popisuje boj 

s větrnými mlýny starostka Hana Potměšilová. 

Proces je velmi zdlouhavý a až nyní se 

naskytla možnost jej urychlit. A to díky sjed-

nocení povrchu zdejších cest tak, aby vznikla 

jednotná pevná komunikace, kterou by mohlo 

město dostat snáze do vlastnictví. 

Povrch bude zpevněný, nebude se drolit 

a na rozdíl od samotného asfaltu nebude 

kluzký. Během středy 13. října bylo takto upra-

veno celkem 1 300 m2 za celkovou sumu okolo 

130 tisíc korun. Na vlastní náklady bude také 

město opravovat nedalekou autobusovou 

zastávku. To je však prozatím maximum, jak je 

možné na těchto pozemcích zasahovat. 

„V podstatě nám nezbývá nic jiného než 

pomáhat zdejším malými věcmi, jako je třeba 

sekání trávy, drobné opravy a podobně. Druhá 

etapa podle mě totiž bude ještě těžší, neboť 

stát takové spory řeší velmi zdlouhavě a bohu-

žel pro nás s nejistým výsledkem,“ zoufá si 

starostka.

Další část pozemků patří dokonce soukro-

mým subjektům a velké emoce před časem 

vyvolala u zdejších obyvatel zpráva o zvažo-

vané výstavbě energetického centra v těsném 

sousedství bytových domů na jednom z těchto 

pozemků. „Podle posledních informací inves-

tor hledal jinou lokalitu a našel ji v průmyslové 

zóně u Šakvic, což navrhovali i zdejší občané 

na společné schůzce. Podle prvních odhadů se 

tam centrum vejde a nyní se zjišťují podrob-

nosti, jako je zasíťování, technologie a další,“ 

vyloučila starostka možnost, že by centrum 

přece jen vyrostlo u Herbenovy farmy.

-nov-

Článek byl zveřejněn 14. 10. 2021 na webu města. 

Město usiluje o pozemky v okolí Herbenovy farmy

Havarijní stav nemovitosti trvá téměř 20 let.

Po komunikaci se opraví také autobusová zastávka. 
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Letos jsme se po roční pauze opět vydali 

na kopec k rozhledně do mandloňových sadů, 

kde se konala drakiáda. Počasí nám tentokrát 

přálo jen z poloviny. Sluníčko pěkně svíti-

lo, jen ten vítr chyběl. Takže to děti neměly 

zadarmo. Aby se drak vznesl, bylo potřeba se 

pořádně rozběhnout a potom občas popoběh-

nout, když se drak začal snášet k zemi. Někteří 

vynalézavější zkoušeli hledat vítr výše a snaži-

li se pouštět draka z různých částí rozhled-

ny. Kromě samotného pouštění draků nám 

program obohatila soutěž o nejvíce létavého 

draka a vypouštění padáčků se sladkostmi, 

které se děti snažily pochytat. Celou akci nám 

také nečekaně a mile zpestřilo vystoupení 

zpěvačky, která zazpívala písně nejrůznějších 

hudebních žánrů.

Petr Najman

Máme za sebou farní drakiádu

CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
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�     Vypouštěly se i padáčky se sladkostmi. 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Hustě mrholilo, ale z okolních kopců se 

silně pařilo. Znamená to, že v srdci těch lesů 

ještě zůstalo něco z letního hřejivého ducha. 

Ještě dýchají, ještě žijí, ještě se život neuložil 

k zimnímu spánku. Nám lidem se od pusy 

paří i v zimě. Nám se život neztrácí a nevra-

cí v nějakých pravidelných cyklech. Žijeme 

jen jednou – pro vždy. Žádný lidský život se 

neopakuje. Věřím v jedinečnost každé lidské 

bytosti. A nejen lidské. Věřím, že všichni, co 

se jim v zimě paří od pusy či od čumáku, jsou 

neopakovatelní. Existují myšlenkové směry 

a náboženství, kde se věří na převtělování 

a další životy. Ale člověk je tělo, duše a duch. 

Jen v této neopakovatelné kombinaci jsi to 

ty. V jiném životě, v jiném těle to už nemů-

žeš být ty. Jen v mém těle jsem to já. Já, která 

promarnila 30 let trápením, jak vypadám. 

Neobhájila si kvůli tomu své postoje, propa-

dala depresím, že vlastně nikoho nezajímám, 

z toho všeho se vyhrabávala a zase do toho 

upadala. Z každé výhry i prohry se poučila, 

abych mohla ty chyby zase úspěšně zopako-

vat. Tyto boje utváří a hnětou mé já. S tělem 

se pojí spousta věcí – temperament, metabo-

lizmus, tělesné i myšlenkové procesy, životní 

styl. Jen ve tvém těle jsi to ty, a v mém jsem to 

já. Křesťané věří ve vzkříšení, tedy že do nebe 

jde celý člověk. Nejen duše nebo duch, ale 

po vzkříšení na konci věků i tělo. Já jsem této 

části věrouky nikdy nevěnovala moc pozornos-

ti. Hlavně že je pro věčnost zachráněná duše, 

tělo ať jde k šípku. Také představa, že do nebe 

vtančím s těmi svými 120 kily, mě nijak nelá-

ká. Ale nic naplat: jen ve svém těle jsem to já, 

bez něj by to tedy nešlo. A než nastane soud-

ný den, den vzkříšení, nějaká ta kila snad zetlí. 

Navíc v poslední době mě úplně fascinuje verš 

z knihy Job: „Já vím, můj Vykupitel žije, a jako 

poslední postaví se nad prachem“. To znamená, 

že až všichni na této planetě zemřou a bude tu 

jen náš prach, poslední živý nad touto Zemí tu 

bude On – Ježíš a znovu povolá všechny k živo-

tu. K životu ne už tady na zemi, ne v té podobě, 

jak to známe (a my víme houby, jak to všechno 

bude), ale důležité a hřejivé pro mě je, že až 

to tady všechno skončí, bude tam ten, komu 

důvěřuji. O jehož přijetí a dobrých úmyslech 

jsem přesvědčena do morku kostí, do hloubi 

duše a ducha.

Proto se vracíme na Dušičky ke hrobům 

našich blízkých nebo aspoň vzpomínáme 

v den výročí jejich smrti, protože v každém 

z nás je touha ještě jednou se potkat. Nejen 

jako s duchem, co nás straší v temných koutech, 

ale i s tělem, s jeho úsměvem, s tělem, co se dá 

obejmout. Na mnoha náhrobcích je nápis Na 

shledanou. Proč asi? Naděje, že to tím hrobem 

tady nekončí, je v lidech od pradávna a rozhod-

ně není marná.

Pokojné rozjímání o životě i smrti na 

podzimních vycházkách barevnou přírodou 

přeje 

Katka Rybáriková, 
kazatelka sboru

Žijeme len raz – rozjímání na podzimní louce

ČERVENÁ STŘEDA 
Den modliteb za lidi pronásledované 

kvůli víře, protest proti náboženské 

nesnášenlivosti ve světě. 

Modlitební setkání připadá vždy na 

poslední středu v listopadu a bude 

se konat 24. 11. 2021 v 19.00 před 

evangelickým kostelem.
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V lázních Perla Lednice si užíváme relaxaci. 

Jsme moc spokojeni. Sestry, masérky, reha-

bilitační pracovníci jsou moc milí a šikovní. 

Vychází nám všemožně vstříc. Návštěvu lázní 

spojujeme, pokud to počasí dovolí, s procház-

kou po velmi hezkém okolí lázní. Příjemná 

procházka je po kolonádě až k zámku. Jako 

obvykle je pohodový den zakončen výbor-

ným obědem nebo alespoň kávičkou v útulné 

kavárničce. Alespoň na chvíli zapomeneme na 

své bolesti a starosti.

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně svazu

SPOLKY
Co je nového ve Svazu tělesně postižených
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TIPY NA VÝLET

Nedaleký Památník Bratří Mrštíků 

v Divákách září novotou. Regionální muzeum 

v Mikulově, které památník spravuje, úspěšně 

dokončilo nákladnou, tři roky trvající rekon-

strukci za více než 7 milionů korun. Ve středu 

29. září se mohli první návštěvníci z řad zástup-

ců kraje i regionu podívat na výsledek. 

„Je to tu zásadně jiné. Máme to celou řadu 

nových exponátů a hlavně audiovizuální tech-

niku s krátkými fi lmy. Nové jsou stavební úpra-

vy, kdy jsme expozici rozšířili o jednu místnost, 

která v minulosti sloužila jako zázemí. Otevřeli 

jsme původní dveře, nepůvodní jsme naopak 

zazdili, takže jsme opravdu vycházeli z původ-

ních plánů,“ popisuje s nadšením nové prosto-

ry ředitel Regionálního muzea v Mikulové Petr 

Kubín. 

V rodinném domě číslo 57 Mrštíkovi žili 

a napsali tam svá nejznámější díla. Pro expozi-

ci použili zástupci muzea nábytek z původního 

stavení, který se nacházel v muzejních depo-

zitářích. Celou expozicí návštěvníky provedou 

sami bratři Mrštíkové, a to díky audiovizuální 

technice a spolupráci s boleradickými ochot-

níky. Scénář expozice připravili Oskar Brůža, 

Dalibor Dvořák, Hana Dvořáková a František 

Pavlíček, kteří se snažili propojit moderní 

prvky s těmi tradičními. 

„Chtěli jsme, aby to bylo moderní, ale 

zároveň aby se zachovala autenticita celého 

prostoru. Kupříkladu jsme třeba nabarvili 

dveře a okna na červeno, protože víme, že 

Vilém si přál, aby byly červené. Takže nejde 

jen o rekonstrukci jako takovou, ale o návrat 

v maximální možné míře k původnímu duchu 

místa,“ neskrývá radost z dokončeného díla 

Kubín. 

Na svém místě zůstala i původní hrušeň 

na přilehlé zahradě, kterou bratři Mrštíkové 

osobně zasadili. Právě zahrada nebo třeba 

nainstalovaná malotřídka na verandě budou 

sloužit přednáškám či výukovým programům 

pro školy. Otevřeno je i pro veřejnost, a to 

každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

-nov-

Článek byl zveřejněn 4. 10. 2021 na webu města. 

Slunečný říjnový víkend se i letos stal 

rámcem pro tradiční podzimní víkendovku 

Apoštolské církve Hustopeče. Hájovna bez 

elektriky, zato s krbem, venkovním ohništěm 

a lesem všude vůkol ožila zpěvem, povídáním 

a celodenním ruchem. Kromě obvyklých jídel 

a špekáčků u ohně jsme tentokrát upekli kuře 

v „Setonově hrnci“ tj. obalené v kopřivách na 

horkých kamenech v jámě v zemi. Sázeli jsme 

stromky, chodili po provaze, vyráběli kerami-

ku, podnikali procházky, stříleli z luku a myli 

se pod pumpou. Tématem našich povídání 

u ohně bylo odvážné mužství. Vzorem je nám 

v tom Pán Ježíš, který byl odvážný jít za nás na 

smrt na kříži. Učili jsme se zdolávat překážky, 

neuhýbat před těžkostmi, vděčně vyjít s tím, 

co máme. Vzpomněli jsme na holčičku, která 

se nedávno ztratila v lese a přečkala dvě noci, 

než ji našli. Dospívající kluci byli postaveni 

před výzvu, jak by to udělali v podobné situa-

ci. Zvládli to na výbornou. Některé plánované 

aktivity jsme ani nestihli, a zůstávají nám do 

příštího roku. V dnešní době, kdy mají lidé 

často nedostatek vztahů, jsme vděční za krás-

ný společný čas. 

Karel Káňa, pastor

Expozicí v Divákách vás provedou sami bratři Mrštíkové

Společná víkendovka utužila vztahy

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
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�     Program jsme měli bohatý.
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Udržet folklorní tradice ve městě je oproti 

menším vesnicím poměrně složitá záležitost. 

U nás se o to snaží Hustopečská chasa, která 

už několik let vede i dětský soubor Krajcárek. 

Ten se po korona pauze vrací k životu a hledá 

hravé děti...

Hustopečský Krajcárek jsme mohli pravi-

delně vídávat na všech kulturních akcích 

města i v okolí. Korona doba bohužel zasáhla 

i do tohoto kroužku, a tak se v pátek 8. října 

konal nábor nových zájemců. „Krajcárek je 

dětský folklorní soubor, ve kterém děti vede-

me k lásce k folkloru, tradicím a tancům tak, 

aby je to bavilo. V době před koronou jsme 

byli poměrně aktivní – pořádali jsme dětské 

hody, v zimě dětský krojový ples. Vystupovali 

jsme na burčákovkách i slavnostech mandlo-

ní, jezdili jsme na přehlídky dechových muzik, 

jarmarky a podobně,“ představuje soubor 

jedna z vedoucích souboru Jaroslava Kostr-

hounová.

Do kroužku mohou zavítat kluci i holky 

ideálně ve věku od šesti do 11 let, kterým není 

cizí pohyb, zpěv a tanec. „To je to hlavní – chuť 

tancovat a zpívat, bavit se s kamarády. Naučí-

me se i něco o péči o kroj,“ zve Kostrhounová.

Krajcárek se schází k nacvičování každý 

pátek od 16.30 do 17.30 hodin a přidat se 

můžete kdykoliv. Stačí mít vhodnou obuv na 

cvičení. „Parádní i odlehčené kroje máme 

k dispozici pro kluky i pro holky v různých 

velikostech, takže není problém si jej zapůjčit,“ 

dodává vedoucí.

První akcí, na které se nová sestava Krajcár-

ku představí, budou lednové krojové hody. „Už 

máme zamluvený i sál na 16. ledna 2022, takže 

vás všechny rádi uvidíme,“ usmívá se Kostrhou-

nová.

-nov-

Článek byl zveřejněn 11. 10. 2021 na webu města. 

Do Hustopečí po delší odmlce zavítalo 

divadlo! A aby toho nebylo málo, přivezlo 

s sebou dokonce celou pouť. Jednalo se totiž 

o loutkohereckou skupinu Loudadlo, kterou už 

místní dětské publikum moc dobře zná. Napo-

sledy u nás hostovali před dvěma lety s před-

stavením „Na zeleném paloučku“. Tentokrát 

se herci předvedli se svojí hrou „Veselá pouť“. 

Opět nechyběly fascinující světelné efekty ani 

hudba, které celému představení dodaly ještě 

jedinečnější atmosféru. Součástí loutkového 

divadla byla také přímá interakce s dětskými 

diváky, kteří si tak z divadla odnesli o to větší 

zážitek. „Máme velkou radost, že jsme se 

mohli do Hustopečí vrátit, uvidíme zase husto-

pečské děti a budeme mít tu čest pro ně hrát,“ 

pochvaluje si Gabriela Píchová, členka loutko-

hereckého souboru.

Představení nalákalo jak děti, tak rodiče, 

kteří se zatajeným dechem pozorovali, jak 

herci ovládají loutky v životní velikosti. Pouhé 

loutkoherectví však není to jediné, co celou 

scénu tvoří. S loutkovým divadlem se pojí 

notná dávka práce i trpělivosti. „Trvá to dlouho, 

protože se musí nejprve napsat scénář, poté 

se musí loutky vymyslet, a to ne pouze to, jak 

budou vypadat, ale také jak budou funkční 

a jakou mají splnit roli. Samotná výroba je 

velmi dlouhá a složitá a pak se k tomu musí 

doplnit texty, hudba, scénografi e…,“ vyjmeno-

vává náročné přípravy spojené s loutkovým 

divadlem Píchová.

Dětské divadlo není tím posledním, co 

diváky v hustopečském kině na podzim čeká. 

„V listopadu nás čeká Šmardovo sousedské 

divadlo, Iva Pazderková ve hře Třetí prst na 

levé ruce a v prosinci pak adventní koncer-

ty,“ prozrazuje program kina a zároveň láká 

produkční Martina Ondrová.

-slam-

Článek byl zveřejněn 12. 10. 2021 na webu města.

HUSTOPEČE SE BAVÍ
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Krajcárek pěstuje lásku k tradicím.

Loudadlo zavítalo do Hustopečí poněkolikáté. 

Krajcárek hledá posily nejen na lednový ples

Veselá pouť přivezla dětem loutky i hudbu
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Není to tak dávno, co jsme byli v evangelic-

kém kostele svědky kytarového recitálu učitele 

hustopečské Základní umělecké školy Artema 

Pozdinakova s Veronikou Ronecovou. Právě 

tento původem ukrajinský kytarista přivádí od 

Hustopečí i další své přátele, kteří míří z výcho-

du do Česka za hudebním vzděláním. V pátek 

8. října jsme si tak mohli vyslechnout další 

z koncertů vážné hudby, tentokrát hrálo hlavní 

roli violoncello a varhany. 

Nikita Ruzhavinsky a Daria Savvateeva jsou 

absolventi Moskevské konzervatoře a nyní 

si rozšiřují hudební vzdělání na Janáčkově 

akademii múzických umění v Brně. „Já studuji 

cembalo a Nikita violoncello. Do Česka jsme 

přijeli hlavně proto, že nás zajímal život v Evro-

pě a také jsme chtěli porovnat výuku v Rusku 

a tady,“ prozradila usměvavá Daria. 

Hudební večer, který si nenechaly ujít na 

dvě desítky posluchačů, nesl název Barok-

ní mozaika. „Připravili jsme hudební díla 

z různých barokních období, od různých skla-

datelů a z různých zemí tak, aby si posluchač 

mohl porovnat tu pestrost baroka,“ doplňuje 

Nikita.

Mladí hudebníci spolu zatím nevystupo-

vali, ale hustopečská premiéra jim vyšla na 

výbornou. „V Česku jsme zatím neměli moc 

příležitostí, kde si zahrát, ale v Moskvě koncer-

tujeme poměrně často. V Hustopečích se nám 

hraje skvěle a věříme, že poznáme i další česká 

města,“ těší se Daria.

-nov-

V roce 2018 se na českou hudební scénu 

vrátila obnovená folková legenda kapela 

Nerez, která si ke spolupráci přizvala sloven-

skou zpěvačku Luciu Šoralovou. V roce 

2020 mělo nové seskupení pod názvem Nerez 

& Lucia zavítat i do Hustopečí, ale kvůli něko-

lika korona vlnám se hustopečští dočkali až 

v úterý 12. října 2021. 

V Hustopečích představila obnovená kape-

la své dvě společné desky, z nichž ta poslední je 

prý nejlepší od vzniku původní sestavy v roce 

1986. Tehdy ještě s nezapomenutelnou Zuza-

nou Navarovou. „Vrátili jsme se prakticky na 

začátek, protože tehdy to také začalo tak, že 

se sešli dva a hádali se se třetím. Já a Zuzka 

Navarová jsme se hádali o muziku s Vítkem 

Sázavským a takto nám to fungovalo. Teď tu 

máme úžasnou Lucku, která má skvělé nápady, 

a navíc je Slovenka, takže ty hádky mají grády,“ 

směje se Zdeněk Vřešťál, který stál u vzniku 

kapely.

Během večera zazněly písně jak z nových 

desek, tak ty staré, které mají posluchači pevně 

spojené se Zuzanou Navarovou. Lucia Šora-

lová se jich však zhostila s grácií a svým vlast-

ním stylem, což posluchači ocenili mohutným 

potleskem. „Myslím si, že to celé klaplo i proto, 

že já jsem Nerez milovala od 11 let a jejich 

písně znám nazpaměť,“ říká skromně sloven-

ská zpěvačka.

Kromě osobitého výrazu Lucie Šoralové 

diváci obdivovali i výkony jednotlivých muzi-

kantů, kteří si během koncertu navzájem 

vyměňovali a doplňovali nástroje. Každý z nich 

se podílí na aranžích skladeb, které díky tomu 

působí propracovaným dojmem. „U starých 

Nerezů dělal všechny aranže Vítek, ale protože 

tu teď máme takové skvělé muzikanty, fran-

couzský kontrabasista Grégoire Brun, hráč na 

akordeon a saxofon David Lomič a multiin-

strumentalista Robert Fischmann, tak to dělá-

me spolu. Každý tam dá kousek něčeho svého, 

proto je to tak pestré,“ chválí kolegy Zdeněk 

Vřešťál. 

Přes všechna superlativa jsou však zakláda-

jící členové stále ještě ostražití na reakce poslu-

chačů, a i to je důvod, proč je v názvu kapely 

dodatek se jménem nové zpěvačky. „Určitě 

jsme chtěli oddělit ten původní Nerez, ten už 

se nevrátí. Byli jsme velmi opatrní při výběru 

názvu, a i když by spousta lidí ráda slyšela jen 

ten Nerez, tak ten dodatek je vlastně kompro-

mis. Teď jsme, přátelé, Nerez & Lucia. A je to 

tak dobře,“ směje se Vít Sázavský.

-nov-

Článek byl zveřejněn 13. 10. 2021 na webu města.

Fo
to

:  
V

er
on

ik
a 

N
ov

ák
ov

á

Fo
to

:  
V

er
on

ik
a 

N
ov

ák
ov

á

Posluchači mohli ocenit pestrost barokní hudby.

Hudebníci vyrazili posluchačům dech. 

Mladí hudebníci z Ruska ukázali kouzlo baroka

Kapela Nerez & Lucia ohromila posluchače
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Po loňském zrušeném ročníku se letos 

milovníci turistiky mohli opět vydat na Divác-

ké putování Maryša, které už více než 40 let 

organizuje Klub českých turistů Hustopeče. 

„Letos jdeme 44. ročník, který měl být původ-

ně v loňském roce. Loni nám to ale překazil 

covid a s ním spojená přísná opatření, takže 

půlkulaté výročí oslavíme až za rok,“ usmívá 

se předseda Klubu českých turistů Hustopeče 

Petr Ovísek. 

V letošním pochodu se obnovily dobře 

známé trasy. „Máme šest tras od pěti do 

40 kilometrů, které vedou okolím Hustopečí 

a každý si může vybrat, kudy chce jít,“ dodává 

Ovísek. 

Jednu novinku letošní pochod přece jen 

přinesl. Na trasách chyběla kontrolní stano-

viště. „To nás mrzí, protože to vždy byla tako-

vá místa, kde jsme se s pochodníky mohli 

osobně setkat, dát jim razítko, popovídat si, 

občerstvit se a podobně. Bohužel lidé, kteří 

organizují pochod, to dělají celých 40 let, 

takže jsou v důchodovém věku a už nás zkrát-

ka ubývá. Mladší se nepřidávají, takže nám 

chybí lidé a byli bychom moc rádi, kdyby se 

k nám někdo přidal,“ vybízí Ovísek a dodává, že 

organizace pochodu není nijak náročná a trasa 

se dá současně projít i pomáhat s organizací.

Na samotný pochod se letos vydalo něko-

lik desítek pěších, mezi nimiž nechyběli ani ti 

nejmenší, kteří se těšili hlavně na to, že potkají 

nějaká ta zvířátka. 

Cíl Diváckého putování je tradičně v památ-

níku bratří Mrštíků v Divákách, který prošel 

náročnou rekonstrukcí a před pár dny byl po 

třech letech slavnostně znovu otevřen. „Muze-

um je otevřené, nicméně jsme se nestačili 

ještě pořádně zkontaktovat a domluvit něja-

kou bližší spolupráci, takže to necháme na 

další rok, abychom tak hezky oslavili 45. ročník 

Maryši,“ zve už nyní Ovísek.

-nov-

Článek byl zveřejněn 19. 10. 2021 na webu města.
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Do Divák putovaly i ti nejmladší z nás.

Od června tohoto roku známe vítězné 

projekty prvního kola participativního rozpoč-

tu, v jehož rámci město Hustopeče uvolnilo 

půl milionu korun návrhům obyvatel. První 

z nich, discgolfové hřiště na Křížovém kopci, 

je již téměř hotový. „Discgolf jsem si zahrál 

poprvé před dvěma lety v Kobylí a zaujal mě 

natolik, že ho hraji pravidelně. Když se otevřela 

možnost podat nějaký návrh do participativní-

ho rozpočtu, neváhal jsem a zkusil to nabíd-

nout i dalším,“ popisuje navrhovatel projektu 

Vít Fojtlík. 

„Vítězný projekt jsme v průběhu léta připra-

vovali po té projekční stránce, vybírali grafi cký 

návrh, odbornou fi rmu a podobně,“ dodává 

koordinátor participativního rozpočtu Michal 

Stehlík.

Odborná fi rma začala s pracemi o víkendu 

8.–10. října a už teď můžete při procházkách 

po Křížovém vrchu narazit na devět kovových 

košů a zpevněných vyhozišť. „Cílem hry je 

dostat se z vyhoziště do koše na co nejméně 

hodů diskem. Košům se stejně jako v golfu říká 

jamky a každá jamka má svůj par, tedy počet 

hodů, na které by se disk měl do jamky dostat. 

Je to opravdu hodně podobné jako u golfu,“ 

vysvětluje pravidla hry Vít Fojtlík.

Už nyní jsou koše plně funkční, ale do 

konce října přibydou ještě grafi cké infotabul-

ky, mapa hřiště a samotné disky na házení. „Ke 

hře se používají speciální disky pro discgolf, je 

jich několik druhů. Není vhodné používat fris-

bee,“ dodává Fojtlík. 

„Chceme, aby bylo hřiště volně přístupné 

veřejnosti, zahrát si může kdokoliv a kdykoliv. 

Samozřejmě je jen nutné dávat pozor a netre-

fi t někoho, kdo jde okolo. Samotné disky bude 

možné si zapůjčit na Turistickém informačním 

centru, případně používat vlastní, není to nijak 

nákladná záležitost,“ vysvětluje Michal Stehlík.

Discgolfové hřiště však není jediným 

projektem, který se dočká realizace. „Druhým 

vítězným návrhem je pás zeleně za ulicí 

Generála Peřiny a třetím je nové dětské hřiště 

s parčíkem za sportovní halou,“ vyjmenovává 

Stehlík.

Pás zeleně se bude realizovat až po zasíťo-

vání okolních pozemků a dětské hřiště s parčí-

kem za sportovní halou by mohlo být hotové 

v polovině příštího roku. Ve stejné době by 

mohl začít další ročník participativního 

rozpočtu, který by nabídl prostředky na reali-

zaci dalších podnětů občanů. 

„Já budu určitě pro to, abychom i v příštím 

roce alokovali buď stejnou nebo i vyšší část-

ku, protože odezva občanů byla opravdu velká 

a sešlo se nám spousta skvělých nápadů, proto 

si myslím, že by byla velká škoda v tom nepo-

kračovat,“ uzavírá Stehlík.

-nov-

Článek byl zveřejněn 13. 10. 2021 na webu města. 
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Křížový vrch má další lákadlo. 

Hustopeče mají nové discgolfové hřiště!

Desítky pěších vyrazily po stopách Maryši
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kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče
st 3.—29. 11.

Obrazy a všechno, co mám ráda – výstava 
Marie Grůzové, Městská knihovna.

čt 4. 11.

9
.3

0 Barokní architektura v Čechách – virtuální 
A3V, Městská knihovna.

čt 4. 11.

1
7

.0
0 Zasedání zastupitelstva – zasedací místnost 

na radnici (vstup z náměstí). 

pá 5. 11.

1
9

.3
0

Šmardovo sousedské divadlo: 
Kulhavý mezek – historické drama, 
účinkuje DS bratří Mrštíků Boleradice. 
Vstupné 100 Kč (sleva 60 Kč), kinosál.

so 6. 11.

1
9

.3
0

Šmardovo sousedské divadlo: 
Manželé v nesnázích – divadelní komedie, 
účinkuje DS Slavkov u Brna. Vstupné 100 Kč 
(sleva 60 Kč), kinosál.

ne 7.—28. 11.
Alfons – výstava výtvarné skupiny Hustopeče, 
Městské muzeum a galerie.

ne 7. 11.

1
4

.0
0

Pohádka máje – zájezd Svazu tělesně 
postižených do Boleradic. Odjezd od Kamenné 
krásy ve 14.00 a z autobusového nádraží ve 
14.15. Doklad o bezinfekčnosti s sebou.

ne 7. 11.

1
5

.0
0 Šmardovo sousedské divadlo: 

O nešikovné čarodějnici – divadelní pohádka, 
účinkuje DS DivOch. Vstupné 60 Kč, kinosál.

st 10. 11.

1
6

.3
0 Uspávání broučků - CVČ Pavučina pořádá 
lampiónový průvod. Sraz je v 16.30 na 
Dukelském náměstí (lampióny s sebou!).

pá 12. 11.

1
4

.0
0 Členská schůze Svazu tělesně postižených 

– společenský dům (Herbenova). Doklad o 
bezinfekčnosti s sebou.

so 13. 11.

9
.0

0 3. kolo krajského přeboru JMK žákyň ve 
volejbale – Městská sportovní hala.

so 13. 11.

9
.0

0 Aquarallye – výtvarný workshop aneb jak na
akvarely. Cena za osobu 650 Kč, přihlašování: 
www.pavucinahustopece.cz. 

so 13. 11.

1
0

.0
0

Oslava svatomartinských vín a husí – 
ochutnávka mladých vín ve stáncích  na 
náměstí. V 11.11 zazní z radnice fanfáry 
a přijede Martin na bílém koni se svou 
družinou. Degustační sada 230 Kč (sada: 
sklenička + 10 vzorků), Dukelské náměstí.

so 13. 11.

1
6

.0
0 Benefi ční koncert – chrámový sbor Codex 

Temporis. Kostel sv. Václava a sv. Anežky České.

čt 18. 11.

9
.3

0 Barokní architektura v Čechách – virtuální 
A3V, Městská knihovna.

čt 18. 11.

1
7

.0
0 Ve stopách Vikingů – přednáška manželů 

Márových, Městská knihovna.

so 20. 11.

1
0

.0
0 Světový duel vín – nesoutěžní přehlídka vín 

z celého světa. Vstupné na místě 1 600 Kč, hotel 
Amande.

út 23. 11.

1
9

.3
0 Třetí prst na levé ruce – divadelní představení. 

V hlavních rolích Iva Pazderková a Martina 
Randová. Vstupné 450 Kč, kinosál.

st 24. 11.

1
7

.3
0

Adventní věnce - výtvarný seminář ve 
spolupráci s Lucija Decor. Pořádá CVČ Pavučina. 
Přihlašování: www.pavucinahustopece.cz, 
cena za osobu 250 Kč.

11 2
0

2
1
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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: 2. 11.
∙ bioodpad: 8. 11. | 22. 11. 
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
1. 11. | 15. 11. | 29. 11. 

so 4. 12.
Duchové Vánoc 
– divadelní představení, kinosál.

ne 5. 12.
Brno gospel choir 
– adventní koncert, kostel sv. Václava 
a sv. Anežky České.

ne 12. 12.
Srdce ze Šakvic 
– adventní koncert, kostel sv. Václava
a sv. Anežky České.

ne 19. 12.
Cimbal Classic 
– adventní koncert, kinosál.

so 27. 11.

1
5

.0
0 TJ Agrotec Hustopeče – Sokol Hradec 

Králové – 1. liga muži ve stolním tenise, 
Městská sportovní hala.

so 27. 11.
1

3
.0

0 Adventní punčování – jarmark spojený 
s rozsvěcením vánočního stromu na Dukelském 
náměstí.

ne 28. 11.

1
0

.0
0 TJ Agrotec Hustopeče – DTJ Hradec Králové 

– 1. liga muži ve stolním tenise, Městská 
sportovní hala.

ne 28. 11.

1
6

.0
0 Adventní koncert ZUŠ Hustopeče 

– evangelický kostel.

In
ze

rc
e.

sobota 13. 11. 2021/16.00 hodin 
kostel sv. Václava a sv. Anežky České

Hustopeče

pro Moravu

VYSTOUPÍ:
CHRÁMOVÝ SBOR CODEX TEMPORIS

Výtěžek poputuje na pomoc rodinám 
zasaženým přírodní katastrofou.

BENEFIČNÍ KONCERT
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 18. 9. 2021

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 16. 10. 2021
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Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností Foto: Milan Krásný, FOTO&VIDEO služba, Velké Bílovice.
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1. září 2021 vystřídal Jan Matlach na pozici 

předsedy TJ Agrotec Hustopeče pana Zdeňka 

Rybáře. Jaký má vztah ke sportu a jak to vidí 

s tím hustopečským do budoucna?

Pane Matlachu, k začátku září jste se stal 

předsedou Tělovýchovné jednoty Agrotec 

Hustopeče. Jak se to stalo?

Dosavadní předseda Zdeněk Rybář sám 

požádal o uvolnění z funkce. Přiznám se, že 

jsem očekával, že to po něm převezme někdo 

z mladších kolegů z výboru, kde jsem také 

členem. Nakonec to na mě trošku zbylo, ale 

nebránil jsem se tomu. Sport dělám celý život, 

takže jsem tuto pozici bral jako přirozený tok 

událostí. Nyní budu za TJ Agrotec Hustopeče 

zodpovídat a moc se na následující čtyři roky 

těším. 

V současné době pronikám do toho, co 

předsednická funkce obnáší, naštěstí jsem ve 

výboru pracoval delší dobu, takže to není nic, 

co by pro mě bylo velkou neznámou. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Vize určitě mám, uvidíme, zda se je podaří 

zrealizovat. Věřím, že ano. Jsou spojeny zejmé-

na s vylepšením sportovní haly a jejím okolím. 

Hala byla dokončena v roce 1978, herna stolní-

ho tenisu byla připojena o čtyři roky později. 

I v této době se naleznou prvky, které jsou stále 

původní a nevyhovující, na tom bych chtěl 

zapracovat. Momentálně hledáme společně 

s vedením města vhodné dotační tituly, které 

by sportovní hale pomohly. 

Mám velký cíl, abychom zkulturnili 

i prostředí v okolí sportovní haly, např. příchod 

do ní není zrovna reprezentativní. Dále bych se 

chtěl zaměřit na generální opravu povrchů na 

tenisových kurtech a na hokejbalovém hřišti.

Kolik oddílů má v současné době 

hustopečská tělovýchovná jednota?

V době před covidem čítala členská základ-

na tělovýchovné jednoty přes 500 členů, z toho 

asi 270 dětí. Nyní revidujeme členskou základ-

nu, do konce října chceme zjistit, kolik dětí 

a dospělých se nám po koroně vrátilo zpět do 

našich sportovních řad. 

Máme osm oddílů – tenis, hokejbal, atleti-

ka, cvičení žen, stolní tenis, badminton, volej-

bal a futsal. Většina těchto oddílů pracuje 

i s mládeží, z čehož mám velkou radost.

Jak to máte se sportem vy?

Pocházím z Rajhradu, kde jsem hrával 

fotbal, házenou nebo tenis. Je velmi zajímavé, 

že jsme v Rajhradě hráli i hokej, kdy se v zimě 

na fotbalovém hřišti postavily mantinely. 

V noci, kdy mrzlo, jsme chodili stříkat ledo-

vou plochu, abychom mohli hrát. Mnohdy se 

stalo, že jsme přišli na zápas a místo ledu jsme 

stáli ve vodě… Zajímavostí je, že hokej se hraje 

v Rajhradě dodnes – každý rok je tam připra-

veno kluziště. Dva roky jsem dokonce hrál 

za mladší žáky Komety Brno, ale vstávání na 

tréninky, které začínaly v 5 hodin ráno, nešlo 

dohromady se školní docházkou, takže nako-

nec jsem s hokejem skončil. Ve 14 letech jsem 

zakusil krásu stolního tenisu, který se stal mým 

osudem a provází mě až do dnešních dnů. 

I když všechny sporty aktivně neprovozuji, 

tak se na ně velmi rád dívám v televizi nebo 

navštěvuji sportovní akce jako divák. 

Na váš osudový sport se asi ptát nemusím… 

co myslíte, proč vám k srdci přirostl zrovna 

stolní tenis?

Asi proto, že se jedná o individuální sport, 

kde každý zodpovídá sám za svůj výkon, 

a v podstatě to byl jediný individuální sport, 

který jsem mohl v Rajhradě provozovat 

závodně. Když mi bylo asi 14, tak v Rajhradě 

vznikl oddíl stolního tenisu. Ještě před jeho 

založením jsme mohli hrát ve škole, kde jsme 

měli dva stoly, na dva stoly nás však bylo asi 

50 hráčů, takže jsme si moc nezahráli. Nový 

oddíl jsem tedy velmi uvítal, začal jsem jej 

U šálku kávy
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�        Pochází z Rajhradu a celý život 

pracuje v Hustopečích. 20 let 

pracoval ve společnosti Plynokov 

(později Gastec, nyní Frauenthal). 

V současné době pracuje ve 

společnosti SIGNUM.

�        V Hustopečích navštěvoval 

gymnázium, později vystudoval 

strojní fakultu v Brně.

�        Má dceru a tři vnoučata, 

s partnerkou Petrou žije již 16 let 

v Kurdějově

�        Mezi jeho koníčky patří hlavně 

sport, cestování, houbaření.

�        Rád chodí po horách, má rád i kino 

nebo divadlo.

�        Více než 30 let pracuje jako 

vedoucí oddílu stolního tenisu 

v Hustopečích.

�        Od 1. září 2021 je předsedou TJ 

Agrotec Hustopeče. 

s předsedou tělovýchovné jednoty
Janem Matlachem
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navštěvovat a stolní tenis se stal mou srdeční 

záležitostí. Hraji jej do dnešních dnů, ale věnu-

ji se spíše trenérské pozici. 

Dokázal byste pojmenovat sportovní 

hvězdu spjatou s naším městem?

Zůstanu-li u mého milovaného sportu, 

tak musím zmínit osmileté působení oddílu 

stolního tenisu v české extralize. Nyní hraje-

me druhou nejvyšší ligu, a to již od roku 1995, 

takže laťku máme nastavenou velmi vysoko. 

Vyzdvihnu zde člena našeho oddílu Anto-

nína Schwarzera, který získal celkem sedm 

medailí z Mistrovství Evropy kadetů a juniorů, 

byl dokonce dvakrát mistrem Evropy ve čtyřhře. 

Dále bych chtěl zmínit ještě například 

Martina Radu, který jezdí Mistrovství ČR v rally 

nebo Marka Svobodu, který běžel IronMana. 

Málokdo ví, že členem hustopečského oddílu 

stolního tenisu je olympijský vítěz a letošní 

stříbrný olympijský medailista David Kostelec-

ký. Téměř každou středu k nám jezdí na trénin-

ky. Párkrát s ním přijel i aktuální olympijský 

vítěz Jirka Lipták. 

Je nějaký sport, který nemáte rád?

Například na krasobruslení se nedívám. 

Když jsou ale olympijské hry, tak jsem schopen 

dívat se na veškerá sportovní klání. 

Říká se, že děti jsou líné a nechtějí sportovat. 

Vnímáte to tak?

Jsem realista. Nelze srovnávat děti dnešní 

a ty před 50 lety. Starší generace řeknou: „Přišli 

jsme ze školy, odhodili tašku a šli jsme běhat 

ven, dokud nás máma nezavolala k veče-

ři. Současné děti jen sedí doma.“ Přeci to ale 

těm současným dětem nemůžeme vyčítat, 

když se podíváme kolem sebe, tak dnešní děti 

žijí v naprosto odlišné době plné možností. 

Nicméně z vlastní zkušenosti vím a aktuální 

situace v oddíle mládeže stolního tenisu mi to 

potvrzuje, že je velmi důležité vést trénink dětí 

zábavnou formou a za velké podpory rodičů. 

Potom děti sportovat chtějí a mohou dosáh-

nout skvělých výsledků. 

-otah-

Připomínku vzniku Československého 

státu jsme v Hustopečích letos oslavili ve 

velkém stylu. Na pietní akty i setkání s občany 

přijel v koloně historických vozů a za doprovo-

du dcery Alice sám první československý prezi-

dent Tomáš Garrique Masaryk. „Chtěli jsme 

připomenout nejen 103. výročí vzniku repub-

liky, ale také rok 1924, kdy Masaryk naposled 

Hustopeče osobně navštívil. Proto tedy i ty 

historické vozy, kterými i tehdy opravdu přijel 

a proto i dcera Alice, která ho i tehdy dopro-

vázela,“ vysvětluje souvislosti starostka města 

Hana Potměšilová, která byla hlavní organizá-

torkou celé akce. 

Role Masaryka se ujal blízky přítel a spolu-

žák paní starostky Vítězslav Čermák, jehož 

podobu objevili jeho přátelé poměrně nedáv-

no. „Cítím směsici nepatřičnosti, radosti 

i odpovědnosti. Všechno se tak v člověku míchá 

a přiznám se, že dnes v noci jsem naspal stěží 

dvě hodinky. Jsem z toho opravdu nervózní, 

přestože jsme něco podobného v červnu orga-

nizovali v Bystřici nad Pernštějnem,“ pokorně 

přiznává Čermák.

Ač je pouze dvojníkem, s názory a myšlenka-

mi prvního prezidenta se velmi rychle ztotož-

nil. „Obdivuje jeho ušlechtilost, mravnost 

ducha. To, že dokázal být vzorem a ukazoval, 

jak by se lidé měli chovat. Měl velké charizma 

a dokázal si získat většinu národa. To je něco, 

co v dnešní době v naší zemi chybí. Věřme, že 

se brzy objeví někdo další, kdo dokáže takhle 

lidi stmelit,“ posteskl si Čermák. 

Po pietním aktu na Masarykově náměstí 

a uctění památky rodičů na hřbitově se konvoj 

přesunul k radnici, kde došlo i na autogra-

miádu a nezbytné památeční fotografování. 

„Přiznám se, že jsem z toho měla trochu strach, 

protože se ta oslava konala na tolika místech. 

Ale jsem velmi mile překvapená a vděčná, že 

na všech zastávkách nás čekaly desítky lidí a že 

se jim to evidentně líbilo,“ neskrývá nadšení 

starostka Potměšilová.

Celá akce vzbudila velké ohlasy a připo-

mněla původní hodnoty a cíle, kvůli kterým 

Československo vlastně vzniklo. „Myslím si, že 

odkaz Tomáše Garrique Masaryka je v dnešní 

době obzvláště aktuální. Žijeme v chaotické 

době plné rozporů a chybí tady ta snaha sjed-

nocovat,“ uzavřela starostka.

-nov-

Článek byl zveřejněn 28. 10. 2021 na webu města.
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Do Hustopečí se vrátil prezident Masaryk

Uctěna byla i památka Masarykových rodičů.
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Spolu s  dětmi a jejich rodiči jsme ho přiví-

tali akcí na zahradě naší školky „Bramboro-

hraním“. Děti a jejich rodiče nejprve přivítala 

paní ředitelka a potom se už všichni pustili do 

prvního úkolu a tím byla výroba brambo-

rového skřítka. A že to byli skřítci jaksepatří. 

Nazdobení přírodninami, každý jiný a každý 

originální. Po splnění tohoto úkolu se už děti 

rozeběhly po zahradě, kde na ně čekaly různé 

sportovní disciplíny: turnaj ve florbale – bram-

bormač, skákání v  pytli, hod bramborou atd. 

Na uklidněnou si děti mohly složit bramboro-

vé puzzle, nebo hledat bramboru v misce dle 

hmatu. A protože po takových soutěžích všem 

pěkně vyhládlo, tak si děti mohly v  altánku 

pochutnat na buchtách a rodiče měli příleži-

tost ochutnat pomazánky, které paní kuchařky 

připravují dětem na svačinky. Nechyběl ani 

táborák. Zkrátka, vyvedené odpoledne! 

Kolektiv MŠ Pastelka

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

A máme tady podzim

MŠ PASTELKA

V Pastelce jsme se věnovali bramborám!
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„Burčákovky budou“ – a všichni milovníci 

dobrého burčáku a vína měli radost. Vinaři 

připravovali lahodný mok pro návštěvníky, 

kterých přibývá, marketing města chystal 

bohatý program, stavěly se brány a pódium. 

Město ožilo čilým ruchem, aby proběhlo vše co 

nejlépe.

Připravovali jsme se i my všichni v  MŠ 

Pastelka. Na nástěnkách v šatnách se objevova-

ly hrozny, vytvářené různými výtvarnými tech-

nikami, namalované děvčice a šohaji tančící 

v kroji, ze tříd zněly lidové písničky o víně.

Ale čekala nás ještě větší výzva, vystoupit 

na těchto oslavách s  programem. Nácvik děti 

bravurně zvládly a ve čtvrtek „kdy se Hustope-

če baví“ se předvedly děti z červené třídy Beru-

šek. Jejich úžasný program byl procházkou po 

celém roku, kde paní učitelky vtipně, básnicky 

oslavily každý měsíc, děti radostně zatančily 

a zazpívaly. Za svoji snahu byly odměněny 

velkým potleskem. V  sobotním folklorním 

pásmu vystoupily děti ze zelené třídy Žabiček 

a předvedly divákům, jak se děvčice a šohaji 

z Pastelky připravují na Burčákovky. Za dopro-

vodu cimbálové muziky si zazpívaly, zatančily 

v kroji a na závěr „si střihly“ i lidovku od Jožky 

Šmukaře. Zaplněné Dukelské náměstí je 

odměnilo bohatým potleskem. 

Nám „školčátkům“ se Burčákovky vydaři-

ly, ale myslíme si, že se zdařily celkově. Počasí 

přálo, lidí bylo dost a burčáku také. Takže ve 

zdraví vstříc Burčákovým slavnostem v  roce 

2022… 

Kolektiv MŠ Pastelka

Vystupovali jsme na Burčákovkách
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Komendu navštívilo 19 pedagogů z pěti zemí světa.�      

Koncem měsíce září děti ze třídy Kuřá-

tek a Koťátek pozvaly své rodiče do školky 

a společně si užili odpoledne.

Strašáci, které vydlabali z  dýní, zdobí 

prostor před školkou. I když jim ten den počasí 

moc nepřálo, akce se vydařila. 

Předškoláci ze třídy Žabiček a Želviček měli 

také spoustu práce. Učili se taneční kroky, nové 

písničky a lidové říkanky, které představili na 

hustopečských Burčákových slavnostech. Při 

folklorním pásmu jim to všem v  krojích moc 

slušelo, nebyla na nich znát nervozita a roztles-

kali celé náměstí.

Protože je školková zahrada Na Sídlišti 

stále v  rekonstrukci, využili jsme poslední-

ho slunečného dne a děti z  celé školky se šly 

rozloučit s letní vílou na Krajcák.

Ta už chtěla předat vládu víle podzimu, 

a proto poprosila děti o pomoc. Děti musely 

splnit několik úkolů. Vše dobře dopadlo a letní 

víla mohla jít spát. Teď už nám vládne víla 

podzimní. 

Situace nám zatím přeje, a proto jsme 

mohli v naší školce užít dokonce dvě divadelní 

představení.

Říjen pomalu končí a na listopad už máme 

připraveno spoustu dalších překvapení. Nudit 

se určitě nebudeme.

Kolektiv MŠ Na Sídlišti

MŠ U RYBIČEK
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Ani na podzim se v naší školce nenudíme

�     Naše vystoupení na Burčákovkách sklidilo ovace!

Hustopečské setkání s kolegy ze zahraničí
Po měsíci od setkání v tureckém Kayseri 

se učitelé z projektu Erasmus „Active kids for 

a better future“ sešli v Hustopečích. Devate-

nácti pedagogům z pěti států jsme se snažili 

přiblížit život v našem malém městě, chod 

školy, zvyklosti a tradice Jižní Moravy.  

Po slavnostním uvítání na radnici si 

prohlédli třídy prvního stupně. V dalších dnech 

se prošli k mandloňovému sadu, ochutnali 

mandlové pochoutky. V Ekocentru ve Velkých 

Pavlovicích viděli vystoupení dětského soubo-

ru Floriánek, vyzkoušeli si také malování mašlí, 

které zdobí tradiční kroje. Poznali krásy Ledni-

ce a Mikulova. Naučili se další aplikace, které 

mohou využít nejen v našem projektu, ale i ve 

výuce samotné. V rámci „bezpečnosti“ v době 

covidové učitelé do tříd spíše jen nakukovali, 

přesto s několika studenty zvládli pohovořit 

a oceňovali jejich vřelost. Památkou na návště-

vu kolegů nám zůstanou stromy mandloní, 

které jsme zasadili u křížku na Křížovém kopci. 

Tímto bychom rádi poděkovali týmu Technic-

kých služeb za pomoc před sázením samot-

ným. 

Na konec týdne jsme naplánovali návštěvu 

Prahy. Partneři zde vyslechli pověsti vztahují-

cí se k historii našeho státu, poznali památná 

místa a nejkrásnější pamětihodnosti. 

Velmi nás potěšila slova řecké kolegyně 

Vasso, kterými se s námi loučila: „Praha je 

překrásná, ale Hustopeče mi zůstanou v srdci“. 

Děkujeme za návštěvu, zase někdy příště. 

Kolektiv ZŠ Komenského

ZŠ KOMENSKÉHO
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Zájemci o očkování proti nemoci Covid-19 (první, druhou i třetí dávkou) mohou využít 

nabídky mobilního očkovacího týmu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 

Ten bude v pondělí 22. listopadu očkovat v Penzionu pro seniory na Žižkově ulici.  

Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí penzionu Mgr. Moniky Trčkové telefonicky na čísle 702 207 313.
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

Projektový říjen na Nádražce
V měsíci říjnu jsme se zapojili hned do dvou 

projektů – 72 hodin a Codeweek. 

„Pomáhám, protože chci!“– to je projekt 

72 hodin, ve kterém se lidé, studenti i děti 

zapojují do různých činností po celé republi-

ce. Jedná se o tři dny dobrovolnických aktivit 

(letos 14.–17. října), jež se konají v naší zemi již 

podeváté. Naše škola zůstala věrna Penzionu 

pro důchodce v Hustopečích. Jednou z mnoha 

aktivit byla výstavka výtvarných prací mlad-

ších dětí, kterou jsme chtěli zpestřit prostory 

jídelny a potěšit seniory. Starší žáci pak seni-

ory potěšili například zavěšením vlastnoručně 

vyrobených ptačích budek a obrázků, zazpí-

vali a představili technologii 3D tiskáren, na 

kterých vyrobili klíčenky, přesadili květiny 

nebo namalovali zeď. 

Codeweek neboli Evropský týden progra-

mování je iniciativa, jejímž cílem je zábavným 

a aktivním způsobem přiblížit programování 

a digitální gramotnost každému člověku. My 

se ho účastníme již poněkolikáté a kódování 

žákům ukazujeme napříč předměty a aktivi-

tami.

V hodinách češtiny si žáci druhého stupně 

zahráli po celé škole bojovou hru Actionbound. 

Úkoly byly vědomostní, akční i kreativní. Žáci 

luštili přesmyčky, rozpoznávali přísloví podle 

obrázků, hledali místa podle popisu, natáčeli 

scénky... V hodinách výtvarné výchovy kreslili 

pomocí kódů barev obrázky zvířat z celého 

světa. 

Druháci se učili pracovat s QR kódem 

a seznámili se s robotem Kódíkem, kterému 

pomocí povelů nakreslili dalšího kamaráda 

robota. Čtvrťáci si vyzkoušeli nakreslit obrázek 

stejným postupem jako počítač bez počítače. 

Dvojice žáků tvořily vysílač a přijímač. Vysílač 

– programátor vydával přesné a jednoznačné 

příkazy, které musel přijímač splnit stejně jako 

robot. Přijímač a vysílač museli hovořit společ-

ným dohodnutým jazykem.

Na kódování je založen celý náš svět, 

a ne jinak by tomu mělo být v případě solida-

rity, proto jsme rádi, že jsme se do obou těch-

to projektů zapojili, a velice nás těší, s jakým 

nadšením se do nich žáci pustili. 

Kolektiv ZŠ Nádražní
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Osmáci navěsili na Penzionu budky pro ptáčky. 

Podzimní novinky
Příroda se nám pěkně proměnila, a tak se 

celá družina vydala po stopách podzimního 

pokladu! Čekaly na nás úkoly, v nichž jsme si 

připomněli podzimní svátky, zvyky a události. 

Dozvěděli jsme se o putování tažných ptáků, 

kteří letí za sluníčkem, nebo na čem si pochut-

nává ježek. Taky jsme měli za úkol nasbírat 

do košíku podzimní plody, jakými jsou třeba 

ořechy, jablíčka nebo houby. Nenachytala 

nás ani zrádná muchomůrka! Sladkou tečkou 

na závěr bylo objevení pokladu, který jsme si 

spravedlivě rozdělili.

Na družinovou výpravu navázali prvňáčci, 

kteří uložili ježka ke spánku do listí – jejich 

výtvarné dílo se povedlo. Podzimní tématika 

ostatně provází mnohé žáky, na chodbách 

naleznete obrázky dýní, strašáků, draky, 

podzimní otisky listů i zvířátka z nich vytvoře-

ná. 

K říjnu neodmyslitelně patří Burčákové 

slavnosti, na nich nesmí chybět historický 

průvod, kterého se jako tradičně zúčastnili 

i naši žáci a paní učitelky. Na slavnosti si často 

zveme přátele, o jejich pohoštění se umí posta-

rat žáci druhého stupně. V hodinách vaření se 

naučili připravit ovocný salát a v cukrářství 

dezert s vlastnoručně vyrobeným zdobením. 

Mohlo by se zdát, že počasí úplně nepře-

je venkovním sportům, ale…Kluci z druhého 

stupně obsadili na semifi nále školského fotba-

lového poháru druhé místo, v jarních měsících 

si zahrají o celkové 4.–6. místo. 

Ať prší či svítí sluníčko, na počítači můžeme 

pracovat kdykoliv. Do týdne s názvem Code 

week se zapojilo několik tříd a prověřili své 

informativní myšlení. 

S prvňáčky a jejich rodiči jsme oslavili 

Erasmus den, na ten pak navázala týdenní 

návštěva učitelů z partnerských zemí. Sezná-

mili se nejen s naší školou, městem, okolím, 

ale i typickou kuchyní, zvyky a kulturou. 

Kolektiv ZŠ Komenského

Vážení občané, v souvislosti s vánočními svátky vyjde lednové a únorové vydání Hustopečských listů

jako dvojčíslo, které ve svých schránkách najdete o víkendu 4. – 6. února 2022. 

Příspěvky do tohoto výtisku můžete posílat do 20. ledna 2022. 
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Navštívili jsme Romské muzeum

Cestujeme do Brna

V pondělí 27. 9. jsme navštívili s žáky VIII., 

IX. a X. třídy Romské kulturní muzeum v Brně. 

Žáci již před touto návštěvou znali základní 

informace o životě Romů, a to i z vyprávění 

svých romských spolužáků. V muzeu se nás 

ujali tři lektoři, kteří si pro nás připravili nejen 

prohlídku muzea, ale i zajímavá povídání, 

kvízy a úkoly. O životě Romů jsme se dozvěděli 

mnoho zajímavostí, ale bohužel i to, jak byli 

v době 2. světové války pronásledováni. I přes 

toto smutné období si však Romové zacho-

vali veselou mysl a většina z nich ji promítá 

do hudby a tance. Romové jsou totiž skvělý-

mi zpěváky a tanečníky. Mimochodem jsme 

zjistili, že v muzeu pracuje tatínek i dědeček 

zpěvačky Moniky Bagárové.

YB

V pátek 8. 10. byl hezký slunečný den a my 

jsme se vypravili s dětmi z naší třídy v rámci 

předmětu „Člověk a jeho svět“ vlakem z Husto-

pečí. Naším cílem bylo Brno. Vyzkoušeli jsme 

si cestování vlakem, pověděli jsme si vše, co 

o vlacích víme a známe, pro některé děti byla 

cesta vlakem premiérou, takže to byl velký 

zážitek. V Brně jsme si prohlédli hlavní vlako-

vé nádraží, náměstí Svobody, navštívili jsme 

Zelný trh a stihli si dát i něco dobrého u McDo-

nalda. Pak už nás čekala cesta vlakem zpět do 

Hustopečí. Výlet se nám velmi vydařil a odvezli 

jsme si z Brna spoustu hezkých zážitků.

Monika Rais, 
třídní učitelka V. třídy ZŠ speciální
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�      Cesta do Brna

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Zúčastnili jsme se Firemních dnů

Máme za sebou projekt 72 hodin

Ve středu 13. 10. 2021 se vybraní žáci naší 

školy zúčastnili soutěže Firemní dny JMK 2021 

(v rámci krajského projektu  KaPoDaV). Akce 

probíhala v zábavném vědeckém parku VIDA! 

science centrum Brno. Skupina žáků byla po 

slavnostním zahájení rozdělena do jednotli-

vých týmů, kde společně pracovali na tématu 

„Jak ulehčit seniorům život v  Jihomoravském 

kraji?“. Cílem bylo vytvořit projekt, který se 

skládal ze dvou částí – písemného zpracování 

na PC a ústní prezentace. Představení probí-

halo před odbornou porotou, účastníci na to 

měli čtyři minuty, poté dvě minuty na dotazy. 

Celkem se zapojilo 10 škol z  Jihomoravského 

kraje. Všechny soutěžní týmy prokázaly osob-

ní nasazení a soutěžního ducha, zúročily své 

ekonomické znalosti získané během studií. Ne 

každý si odnesl cenu, ale všichni získali nové 

zkušenosti, kontakty a hlavně zážitky. 

Kateřina Bališová, učitelka

Už devátým rokem se žáci Domova mláde-

že zapojují do dobrovolnického projektu 

72 hodin. Inspirací je jim péče o přírodu a vylep-

šení života kolem sebe. Motto zní: „Pomáhám, 

protože chci…“

Svůj projekt žáci nazvali „Uklidíme okolí 

školy“, a tak se ve čtvrtek 14. 10. 2021 do onoho 

úklidu se vší vervou pustili. Kopali záho-

ny, zametali chodníky, sbírali odpadky, a to 

všechno ve slušivých tričkách s výše zmíněným 

mottem.

Víme, že pomáhat není v  dnešní době pro 

každého samozřejmostí, proto se nám projekt 

72 hodin líbí. Můžeme mnoha lidem ukázat, 

že to není nic náročného, a že bychom se této 

činnosti měli věnovat nejen v rámci charitativ-

ních akcí.

Výsledkem našeho snažení byl úsměv na 

tváři, radost a dobré pocity z vykonané práce.

Už teď se těšíme na příští rok.

Ludmila Malinková, 
vychovatelka
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Studenti měli plné ruce práce.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče se 

zapojilo spolu s polskou školou v Miedžnej do 

společného projektu Historie, tradice a kultur-

ní dědictví našich národů, na jehož realizaci 

přispěl Jihomoravský kraj z  dotačního progra-

mu Do světa!2021 částkou 150 tisíc Kč. Projekt 

se uskutečnil ve dnech 20.–25. 9. 2021 a zúčast-

nilo se ho 26 žáků a tři učitelé. 

Prvním bodem týdenního výjezdu do 

Polska byla komentovaná prohlídka jedno-

ho z  největších nacistických koncentračních 

a vyhlazovacích táborů – Auschwitz-Birkenau, 

neboli Osvětimi-Březinky. Mrazivá prohlídka 

zdejších komplexů, jež v sobě stále skrývají ty 

největší hrůzy lidstva, zanechala ve studen-

tech silný dojem. Jedna věc je učit se o této 

historické etapě ve školních lavicích, druhá 

pak pocítit ji na vlastní kůži.

Na programu druhého dne byla procház-

ka zámeckým parkem s  naučnou stezkou 

v  Pszczyně a návštěva nejkrásnějšího polské-

ho města Krakova. Studenti bydleli v  hostelu 

na řece Visle a jejich ubytování připomínalo 

zájezdní parníček. Přímo nad hlavami se jim 

tyčila chlouba celého Krakova – majestátní 

hrad Wawel, do jehož areálu během čtyřden-

ního pobytu zavítali několikrát.

Během pobytu v  Krakově také navštívili 

Wieliczku, památku UNESCO, kde s  nadše-

ním prozkoumávali kouty zdejších rozlehlých 

solných dolů. Další den výprava směřovala 

po krakovských památkách UNESCO, mezi 

něž patří např. Hlavní náměstí s  radniční 

věží, tržnicí Sukiennice a Mariánským koste-

lem, z  jehož vyšší věže každou hodinu troubí 

hejnal slavnou melodii. Také výzdoba kostela 

sv. Anny blízko budovy Collegia Maius nadchla 

studenty. 

Program v  pátek pokračoval návštěvou 

historického hlavního města Slezska – Vrati-

slaví (Wroclaví). Zdejší budovy a památky 

všechny naprosto ohromily. Zábavným 

doplněním programu byl pomyslný „lov na 

trpaslíky“, kterých je toto město plné. Drobné 

bronzové sošky malinkých mužíčků různých 

tvarů a vzhledů zdobily zdejší ulice na každém 

rohu a studenti se je snažili zahlédnout a foto-

grafi cky jich „pochytat“, co nejvíce. V  sobotu, 

na zpáteční cestě domů, bylo poslední zastáv-

kou poutní místo Vambeřice. 

Štěstí i počasí přálo a podařilo se splnit 

program, který připravila koordinátorka 

projektu Jarmila Čeperová. Výklad historic-

kých dějin doplňovala o legendy J. Komínková 

a D. Honsová přidala zajímavosti z literatury 

a kultury.

Celý zájezd se všem moc líbil, splnil cíl 

projektu a motivoval účastníky k  další návště-

vě Polska. V dnešní „covidové“ době je cestová-

ní do zahraničí velmi problematické, a proto 

byli všichni opravdu nadšení, když se dozvědě-

li, že se projekt mohl uskutečnit.

Anna Macková, 
studentka 3. A

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Vyrazili jsme do Polska.
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Maturanti se seznámili s historií Hustopečí v letech 1918–1945 
Letošní maturanti měli možnost sezná-

mit se netradičně v  rámci projektu Šablony 

II s  pohnutou historií Hustopečí v  období od 

vzniku ČSR v  roce 1918 až do období konce 2. 

světové války v  roce 1945. Na 24. září pro ně 

gymnázium ve spolupráci s  Městským muze-

em a galerií přípravilo dopolední program, 

během něhož si uvědomili, jak historické 

události, o kterých se učí v hodinách dějepisu, 

ovlivnily život zdejších obyvatel. 

V  průběhu pátečního dopoledne jim paní 

Soňa Nezhodová, ředitelka Městského muzea 

a galerie, ve spolupráci s kolegou  panem 

Michalem Vejpustkem podali vyčerpávající 

a zajímavé informace. Studenti byli sezná-

meni s  interetnickou situací v  Hustopečích 

v  průběhu 1. světové války a po ní, s  akcemi 

odporu Němců proti vzniku Československa, 

s  meziválečným obdobím – s výsledky voleb 

a se sčítáním lidu, s  místním průmyslem 

a zemědělstvím, náboženskými poměry, se 

životním prostředím, dopravou, školstvím, 

kulturou a spolkovou činností. Byli překvape-

ni, jak silná byla místní nacistická propaganda, 

jak probíhal zábor 1938 a připojení Husto-

pečí k  župě Nieder-Donau. Taktéž je zaujaly 

informace o průběhu křišťálové noci, arizaci 

židovského majetku, jak probíhala likvidace 

českého školství a pálení českých knih. Souhrn 

informací uzavírala sdělení o válečných zajat-

cích pracovně nasazených v Hustopečích, 

o přesunech obyvatel během války, o pracov-

ním táboru pro maďarské Židy, o osvobození 

města Rudou armádou, o zřízení válečného 

pohřebiště a o poválečném odsunu Němců 

a vývojem počtu obyvatel po roce 1945.

Cílem tohoto dějepisného setkání bylo 

upozornit žáky na nebezpečí totalitních reži-

mů. Studenti sami konstatovali, že byli velmi 

udiveni, jak komplikované bylo v 1. pol. 20. st. 

soužití místních Čechů, Němců a Židů.

D. Langarová, učitelka

Historie, tradice a kulturní dědictví našich národů

Všechny vás srdečně zveme na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

které se konají v úterý 23. 11. 2021 a ve čtvrtek 13. 1. 2022 vždy od 9.00 do 18.00.



STR 21HUSTOPEČSKÉ LISTY   11 | 21

SPORT

Velkého úspěchu dosáhlo družstvo mlad-

ších žáků okresního výběru, ve kterém je 

i sedm chlapců z Hustopečí, když suverén-

ně zvítězili na Mistrovství Moravy a Slezska 

své věkové kategorie. „Pro mladší žáky je to 

nejvyšší možná soutěž, protože Mistrovství 

České republiky se koná až od kategorie star-

šího žactva,“ vysvětluje trenér Petr Pláteník. 

„Klukům se dařilo ve všech disciplínách bodo-

vat a jejich prvenství bylo zcela přesvědčivé. 

Musím je za celou sezónu pochválit, protože 

podobných úspěchů se nedosahuje snadno 

a už vůbec ne často,“ dodal Pláteník. V Šumper-

ku, kde se mistrovství konalo, se z našich 

závodníků představili: Vít Krůza, Ondřej Stej-

skal, Max Blinka, Matouš Jandek, Jan Tančinec, 

Petr Lang a Zbyněk Huzsár. 

-had-

Mladší žáci mistry Moravy a Slezska

�      Družstvo starších žáků vybojovalo titul mistrů 

Moravy a Slezska. Na fotce s trenérem Petrem 

Pláteníkem.
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Po pětileté pauze se znovu na nejvyš-

ším stupínku Zajícovy ligy objevilo jméno 

hustopečského atletického oddílu TJ Agrotec 

Hustopeče. Do této populární série atletických 

závodů se započítávají výsledky pěti závodů 

v kategoriích mladších i starších přípravek 

a mladšího a staršího žactva. V příštím roce se 

jeden z těchto závodů uskuteční i na novém 

stadionu v Hustopečích. 

„Tuto soutěž jsme vyhráli už počtvrté v její 

historii,“ svěřila se trenérka přípravek husto-

pečských atletů Michaela Houdková. „V minu-

lých letech jsme měli trochu jiné priority, ale 

letos jsme se chtěli znovu i v této soutěži 

vrátit na medailové příčky. A podařilo se nám 

dostat se na ten nejvyšší. Chtěla bych pochvá-

lit všechny, kteří s námi jezdili na závody. A to 

nejen atlety, ale i jejich rodiče,“ dodala Houd-

ková. Výborný výkon celého družstva podtrhli 

i výsledky jednotlivců. Hned ve čtyřech z osmi 

kategoriích vyhráli hustopečští atleti. Zlaté 

poháry za celkové vítězství v sezóně získali: Vít 

a Martin Krůzovi, Nikola Seďová a Lea Fraň-

ková; stříbrný pohár si domů odvezla Barbo-

ra Knapková a bronzový pohár za třetí místo 

pak Anežka Fojtíková, Josef Fojtík a Miroslava 

Jankechová. Pochvalu si ale zaslouží celé druž-

stvo hustopečských atletů.

-had-

Hustopečští zvítězili v Zajícově lize 

�      Poslední závod letošní Zajícovy ligy se uskutečnil 

v Moravské Krumlově, pak mohli hustopečští 

atleti zvednout nad hlavu zlatý pohár pro vítěze 

celé soutěže. Na fotce část družstva s trenérkami 

Michaelou Houdkovou a Lucií Krejčiříkovou.Fo
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�       Dám do dlouhodobého pronájmu pozemek 

v Předních Kopaninách o výměře 3 046 m2 + 

2 523 m2. Tel.: 602 969 278.

�       Koupím garáž případně stavební místo na 

garáž kdekoliv v Hustopečích. Cenu respektuji. 

Nejsem RK. Tel.: 736 426 405.

�       Koupím garáž, pozemek i ornou půdu 

nebo starší dům v Hustopečích nebo v okolí 

Hustopečí. Prosím nabídněte. 

Tel.: 776 344 542. Nechci nabídky realitní 

kanceláře.

INZERCE
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Naprosto zběsilé tempo nabraly mistrovské 

soutěže stolních tenistů. Hustopečský Agro-

tec má v letošní sezoně v soutěžích zapojena 

3 družstva dospělých a 2 družstva mládeže 

a tato odehrála za měsíc říjen 24 mistrovských 

utkání a k tomu jsme se dále zúčastnili mládež-

nických turnajů v Dubňanech a Mikulově. 

A družstvo mužů, startující v první lize, si vede 

nad očekávání výborně a po čtyřech odehra-

ných kolech je s bilancí 3 vítězství a 1 porážky 

v čele tabulky první ligy. V posledních dvou 

utkáních dokázalo zvítězit na stolech celků 

TJ Ostrava KST, které byly pasovány před 

zahájením soutěží k největším favoritům. B 

družstvo mužů v krajské soutěži sice prohrá-

lo úvodní utkání s celkem Dubňan, ale poté 

dvakrát zvítězilo nad celky Mikulova a Stráž-

nice. C družstvo dospělých porazilo Němčič-

ky a Pouzdřany a prohrálo s celkem Rakvic. 

Rovněž mládežnické celky si vedou velmi 

dobře A družstvo v okresním přeboru 1. třídy 

má prozatím 2 vítězství a 1 prohru a B druž-

stvo v okresním přeboru 2. třídy má 1 vítězství 

a 1 prohru. U mládeže klademe velký důraz na 

to, aby si zahráli tato mistrovská utkání skuteč-

ně všichni chlapci, kteří chodí na pravidelné 

tréninky a měli tak možnost porovnat svoji 

výkonnost s ostatními hráči okresu.

Velkého úspěchu dosáhli chlapci na kraj-

ském bodovacím turnaji mladších žáků 

v Dubňanech, kde divizi B vyhrál Ondřej 

Topinka a Jakub Sedláček byl druhý.

Jan Matlach

Dne 16. října 2021 se ve Sportovní hale 

v Hustopečích odehrálo první kolo krajského 

přeboru kadetek ve volejbale. Domácí hráčky 

TJ Agrotec Hustopeče za sobotní dopoledne 

odehrály tři zápasy. První zápas proti VK Brno, 

z.s. přinesl jednoznačný výsledek ve prospěch 

hostů 0 : 2. Druhý zápas proti týmu Loko-

motiva Fosfa Břeclav skončil o poznání lépe. 

Naše kadetky díky skvělému podání porazily 

soupeře 2 : 0 na sety. V posledním zápase se 

proti domácímu týmu postavil tým TJ SOKOL 

LETOVICE, z.s. Po dlouhém boji v prvním 

setu, ve kterém naše hráčky nakonec zvítězily 

26 : 24, došly domácím síly a ve druhém setu 

jednoznačně prohrály 9 : 25. Do tiebreaku ale 

kadetky zmobilizovaly zbytky sil a nakonec 

set vyhrály 16 : 14. Z posledního zápasu si tedy 

náš tým odnesl dva body. Celkově se v prvním 

kole podařilo získat pět bodů a umístit se na 

druhém místě ve skupině.

-jš-

V  sobotu 16. října 2021 se po rok a půl 

trvající pauze konal turnaj v  barevném mini-

volejbalu Jihomoravského kraje v kategorii 

500, tedy nejobsazenější turnaj. Volejbalisté 

a volejbalistky TJ Agrotec Hustopeče se tento-

krát přihlásili jen do zelené a modré katego-

rie, nižší kategorie pojedou až na další turnaj. 

Brněnská hala na Vodově ulici nepraskala ve 

švech, jako tomu bývalo před covidem, nicmé-

ně i zhruba o třetinu nižší účast nabídla velmi 

kvalitní družstva. Zelená kategorie je stále 

ještě o hraní prsty, přesto, že v určitých fázích 

rozehry je možné hrát i bagrem. Hustopeč-

ská děvčata v  zelených dresech (B. Bučková, 

B. Slaná a D. Ulmannová) zahrála standard-

ně. K  lepšímu výsledku jim chyběla jistota na 

podání, kterých zkazila příliš mnoho. Z  pěti 

zápasů vyhrála dva a bylo z  toho páté místo 

ve skupině. Modrá kategorie je již plnohod-

notný volejbal se vším všudy, jen na menším 

hřišti a se třemi hráči. V  této kategorii bojo-

vala dvě hustopečská družstva, každé v  jiné 

skupině. Družstvo ve složení A. Krušinová, 

M. Straková a A. Šlancarová bylo živější 

a bojovnější. Až na pár výjimek obstojně 

podávalo, velmi dobře navzájem komuni-

kovalo a dobře útočilo. Odměnou jim v  silné 

skupině byla čtyři vítězství a dvě porážky, což 

v  konečném součtu znamenalo čtvrté místo. 

Družstvo ve složení Z. Brabcová, D. Blinková, 

I. Birkenfeld se na hřišti hledalo. Významným 

faktorem je volejbalové začátečnictví D. Blin-

kové, která nahradila nemocného spoluhráče, 

nicméně svoji premiéru zvládla dobře psychic-

ky, bohužel volejbalové dovednosti ji trochu 

limitovaly. Dlužno podotknout, že zkušenější 

spoluhráčky ji v  mnohém nepomohly. Podá-

ní nebylo vůbec špatné, horší byla hra v  poli 

a příliš lehkých míčů letělo na polovinu soupe-

ře, což ti lepší hned potrestali. I tak se podaři-

lo vyhrát dva zápasy a bylo z toho páté místo. 

Celkový dojem ze hry hustopečských volejba-

listek je více než dobrý, v porovnání s ostatními 

družstvy si nestojíme zle, nicméně v mnohém 

je potřeba se zlepšit. Tak jen věřme, že dobře 

využijeme čas do dalšího turnaje.

-gp-

Kadetky začaly dobře

Barevný minivolejbal začal

�      Momentka z utkání mládeže v Břeclavi.

�      Celkový dojem ze hry hustopečských volejbalistek je 

více než dobrý.
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Stolní tenisté Agrotecu vedou první ligu

Kadetky měly skvělé podání.
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Usnesení ze 78. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 3. 8. 2021 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/78/21: RM schválila výběr nej-

vhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče 

- ul. Alšova, chodník a komunikace" uchazeče 

H a S t, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 693 01 

Hustopeče, IČ: 25302543. 

Usnesení č. 3/78/21: RM schválila pořadí nabídek 

na dalších místech na plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče 

- ul. Alšova, chodník a komunikace": 2. Nabídka 

uchazeče: TD LKW s.r.o., 3. Nabídka uchazeče 

BS-IMEX, s.r.o., 4. Nabídka uchazeče Stavby 

RUFA s.r.o., 5. Nabídka uchazeče CREATIVE 

BUILDINGS, s.r.o., 6. Nabídka uchazeče DS 

DUMA s.r.o., 7. Nabídka uchazeče Tlak Smolík 

s.r.o., 8. Nabídka uchazeče EUROVIA CS, a.s.. 

Usnesení č. 4/78/21: RM schválila uzavření smlou-

vy o dílo s H a S t, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 

693 01 Hustopeče, IČ: 25302543 na realizaci díla 

z veřejné zakázky „Hustopeče - ul. Alšova, chod-

ník a komunikace" za cenu 2.746.500 Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/78/21: RM schválila výzvu k podání 

nabídek na zakázku malého rozsahu na staveb-

ní práce „Hustopeče – ul. Šafaříkova, Tyršova, 

Brněnská, chodník“. Text výzvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 6/78/21: RM schválila složení komise 

pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Hustopeče – ul. Šafaříkova, Tyršova, 

Brněnská, chodník …, …, …, …; Náhradníci: …, …, .... 

Usnesení č. 7/78/21: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ma-

lého rozsahu „Realizace DiscGolfového hřiště 

na Křížovém vrchu“, kterou je nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou díla bez DPH: Ultimo Wave, 

s.r.o., Libeř 22, 25241 Dolní Březany s nabídkou: 

246.420 Kč bez DPH, 298.168,20 Kč s DPH. 

Usnesení č. 8/78/21: RM schválila uzavření smlou-

vy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky 

malého rozsahu: „Realizace DiscGolfového hřiš-

tě na Křížovém vrchu“: Ultimo Wave, s.r.o., Libeř 

22, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 02613930 v rozsahu 

7 jamek z Participativního rozpočtu v celkové 

ceně 250.000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 9/78/21: RM schválila pořízení dvou 

sestav discgolfových jamek za cenu 48.168.20 

Kč od fi rmy Ultimo Wave, s.r.o., Libeř 22, 252 41 

Dolní Břežany, IČ: 02613930. Bude realizováno z 

rozpočtu města položky na zeleň.

Usnesení č. 10/78/21: RM schválila pořadí nabídek 

uchazečů na dalších místech veřejné zakázky 

malého rozsahu: „Realizace DiscGolfového hři-

ště na Křížovém vrchu“: na 2. místě se umístila 

společnost: HEPA group s.r.o., 130 00 Praha 3 - 

Žižkov, Ježkova 1054/10, IČ: 26855071.

Usnesení č. 11/78/21: RM schválila výběr nej-

vhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Výměna kotlů MěÚ Hustopeče 

- 1. etapa, Dukel. nám. 22, Hustopeče" uchazeče 

BYTOP - GAS spol.s r.o., Bratislavská 5, 693 01 

Hustopeče, IČ: 42324238. 

Usnesení č. 12/78/21: RM schválila pořadí nabídek 

na dalších místech na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Výměna kotlů MěÚ Hustopeče - 1. eta-

pa, Dukel. nám. 22, Hustopeče": 2. VS – top, s.r.o., 

Družstevní 369, 664 43 Želešice, IČ: 29202825. 

Usnesení č. 13/78/21: RM schválila uzavření kupní 

smlouvy s BYTOP – GAS spol. s r.o., Bratislavská 

866/5, 693 01 Hustopeče, IČ: 42324238 na vý-

měnu kotlů v objektu městského úřadu Dukel. 

nám. 22, Hustopeče za cenu 398.272 Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/78/21: RM schválila vyhláše-

ní záměru na uzavření nájemní smlouvy na 

část pozemku p.č. KN 4542/2, vedený jako 

ostatní plocha, o výměře cca 73 m2, zapsán u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlast-

nictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u 

Brna, obec Hustopeče. Nájemní smlouva bude 

uzavřena na zahrádkářské účely. 

Usnesení č. 15/78/21: RM schválila vyhlášení zá-

měru na uzavření nájemní smlouvy na část 

pozemku p.č. KN 4542/2, vedený jako ostat-

ní plocha, o výměře cca 80 m2, zapsán u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlast-

nictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u 

Brna, obec Hustopeče. Nájemní smlouva bude 

uzavřena na zahrádkářské účely. 

Usnesení č. 16/78/21: RM schválila uzavření ná-

jemní smlouvy s …, …, …, na část pozemku p.č. 

KN 1065/1, vedený jako ostatní plocha, o výměře 

40 m2, k. ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, 

na zahrádkářské účely, na dobu neurčitou. 

Nájemné se sjednává ve výší: 800 Kč/rok. 

Součástí smlouvy je i klauzule o zaplacení bez-

důvodného obohacení za období 3 let zpětně. 

Usnesení č. 17/78/21: RM schválila uzavření ná-

jemní smlouvy s …, bytem: …, …, na městský 

pozemek p.č. KN 1032, vedený jako zahrada, 

o celkové výměře 294 m2, k. ú. Hustopeče u 

Brna, obec Hustopeče. Nájemné se sjednává 

ve výši: 5.880 Kč/rok (20Kč/m2/rok). Nájemní 

smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou, na 

zahrádkářské účely. Součásti nájemní smlouvy 

je klauzule o bezdůvodném obohacení za ob-

dobí 3 let zpětně. 

Usnesení č. 18/78/21: RM schválila návrh na sjed-

nocení (zvýšení) sazeb za pronájem pozemků ve 

vlastnictví města Hustopeče na ul. Alšova, a to 

na cenu 20Kč/m2/rok. 

Usnesení č. 19/78/21: RM ukládá MPO zahájit jed-

nání s nájemci zahrad na ul. Alšova z důvodu 

sjednocení nájemného, včetně možností výpo-

vědí a nového vyhlášení záměrů pachtů. 

Usnesení č. 20/78/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení uzavření kupní smlouvy na výkup 

částí pozemků p.č. 185 a pozemku p.č. 186, v roz-

sahu nově vydělených a vyčleněných pozemků, 

s novými p.č. 185/2 o výměře 34 m2 a p.č. 186/2 o 

výměře 31 m2, vzniklých dle geometrického plá-

nu č. 4027-125/2021. Se stávajícím vlastníkem 

předmětných pozemků …, bytem: …, …, na LV č. 

998, v k.ú. Hustopeče u Brna. Kupní cena byla 

dohodnuta ve výši: 19.500 Kč (300Kč/m2). 

Usnesení č. 21/78/21: RM doporučuje ZM ke schvá-

lení uzavření směnné smlouvy s …., bytem: …, …, 

kde předmětem směny je část pozemku p.č. KN 

251/1, v rozsahu nově vyděleného a vyčleněného 

pozemku, s p.č. 251/4, vzniklého dle geometric-

kého plánu č. 3977-177/2020, o výměře 5 m2, 

vedeného jako zahrada, za část pozemku p.č. KN 

251/2, v rozsahu nově vyděleného a vyčleněného 

pozemku, s p.č. 251/5, vzniklého dle g.p. plánu č. 

3977-177/2020, o výměře 5 m2, vedeného jako 

zahrada, ve vlastnictví města Hustopeče, vše v 

k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 22/78/21: RM bere na vědomí po-

stup prací na zpracování zásad pro spolupráci 

s investory. Materiál bude ještě upřesněn a 

dopracován.

Návrh usnesení: RM schválila vybudování pří-

pojky NN pro stavbu „Hustopeče, příp. NN, …, 

parc.č. 5661“ s podmínkou vybudování přípojky 

protlakem z pozemku p.č. 1261/4 pod cestou na 

pozemku p.č 1329/83 a chodníkem p.č. 1329/84 

na pozemek p.č. 5661. Při provádění prací nesmí 

dojít k poškození zadláždění cesty ani chodní-

ku na pozemku p.č. 1329/83 a 1329/84, vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna. USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

Usnesení č. 23/78/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene s povinným 

GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 

IČ: 27295567 na stavbu „REKO MS Hustopeče – 

Údolní + 1, číslo stavby: 7700101092“, která byla 

realizována na pozemcích města parc. č. 991/1, 

parc. č. 991/56, parc. č. 1015/1, parc. č. 4542/2, parc. 

č. 4542/268, parc. č. 4542/440, parc. č. 4542/76, 

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

za jednorázovou úplatu 124.740 Kč vč. DPH. 

Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/78/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s EG.D.a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 

602 00 Brno, IČ: 28085400,  pro vybudování 

dvou přípojek NN „Hustopeče, rozšíření NN, 

…, p.č.“. Stavbou dojde k dotčení dvou pozem-

ků města p.č. 44/1 a p.č. 45/1 v k. ú. Hustopeče 

u Brna. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně 

za úhradu ve výši 10.000 Kč (dvě přípojky = 2 x 

5.000 Kč).

Usnesení č. 25/78/21: RM neschvaluje uzavření 

smlouvy s Jihomoravským krajem, Žerotínovo 

nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene pro kana-

lizaci na pozemky a jejich části p.č. 1047/12, p.č. 

1047/13, p.č. 1047/16, p.č. 1047/1 a 1092/10 v k. ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 26/78/21: RM schválila projekto-

vou dokumentaci investora …  a … na stavbu" 

Novostavba RD, parc. č. 4792/212, Křížový vrch" 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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Usnesení č. 27/78/21: RM schválila realizaci opra-

vy střechy na objektu Formanky fi rmou RP 

izolace střech s.r.o., Medlov 216, 664 66 Medlov 

za vysoutěženou cenu 387.344 Kč bez DPH. 

Bude hrazeno z rozpočtu města – správa prona-

jímaného majetku.

Usnesení č. 28/78/21: RM schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo s RP izolace střech s.r.o., Medlov 

216, 664 66 Medlov, IČ: 03139867, na staveb-

ní práce pod názvem: „Střešní plášť hotelu 

Formanka, část ubytovna“ za vysoutěženou cenu 

387.344 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 29/78/21: RM neschvaluje žádost na 

přidělení parkovacího místa pro invalidy na ulici 

Dvořákova. V dané lokalitě nejsou městem žád-

ná parkovací místa zřízena. 

Usnesení č. 30/78/21: RM schválila zveřejnění výzvy 

k podání nabídek na zakázku malého rozsahu 

„Dodávka traktoru s žací lištou – Hustopeče". 

Text výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/78/21: RM schválila seznam oslo-

vených uchazečů v rámci veřejné zakázky 

malého rozsahu „Dodávka traktoru s žací lištou 

– Hustopeče": 

AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 00544957, 

AGRI CS a.s. Hybešova 62/14, 693 01 Hustopeče, IČ: 

26243334, 

SYNPRO PLUS s.r.o., Podivínská 1559, 691 02 Velké 

Bílovice, IČ: 09940928, 

STROM PRAHA a.s., Praha 9 - Vinoř, Lohenická 

607, PSČ 19017, IČ: 25751069, 

AgriMachines SE, Kubánské náměstí 1391/11, 

Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ: 03405656. 

Usnesení č. 32/78/21: RM schválila složení komi-

se pro otevírání obálek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „dodávka traktoru s žací lištou 

– Hustopeče": …, …, …, náhradníci: …, …, …

Usnesení č. 33/78/21: RM schválila uzavření 

smlouvy s Contera Park Hustopeče s.r.o., IČO: 

07959966, se sídlem na adrese Technická 2247, 

251 01 Říčany o postupu při plnění některých 

povinností zhotovitele ze smlouvy o dílo na 

výstavbu okružní křižovatky. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/78/21: RM odložila schválení zru-

šení usnesení č. 28/74/21 a schválení uzavření 

nové 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 147.365 Kč + DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. V předloženém 

materiálu je dle názoru RM nesprávně spočítá-

na částka bez DPH (132.809,79 Kč). 

Usnesení č. 35/78/21: RM schválila uzavření 

smlouvy o výpůjčce sálu Společenského domu, 

Herbenova 423 v Hustopečích s Hustopečskou 

chasou, z.s. Školní 979/ 24, 693 01 Hustopeče, IČ: 

26634421 na dobu 13.08. - 15.08.2021 pro účely 

pořádání krojových hodů. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení č. 36/78/21: RM schválila uzavření 

smlouvy o výpůjčce M-klubu, Herbenova 423 v 

Hustopečích mezi Centrem volného času, pří-

spěvkovou organizací, Šafaříkova 1017/40, 693 

01 Hustopeče, IČ: 71200398 a Hustopečskou 

chasou, z.s. Školní 979/ 24, 693 01 Hustopeče, IČ: 

26634421 na dobu 09.08. - 16.08.2021 pro účely 

úschovy věcí při pořádání krojových hodů. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 37/78/21: RM bere na vědomí situ-

aci ohledně pronájmu nebytových prostor 

– Kinokavárna v Kině Hustopeče. Záměr znovu 

zveřejnit do 20.08.2021, případně i déle.

Usnesení č. 38/78/21: RM schválila uzavření 

smlouvy o poskytnutí vzájemného plnění s 

Bc. Martinou Horákovou se sídlem Svat. Čecha 

212/38, 693 01 Hustopeče, IČ 02612810 na 

Mandlobraní 2021. 

Usnesení č. 39/78/21: RM schválila 

uzavření smlouvy o poskytnutí vzájemného pl-

nění s Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem 

Nerudova 299/24, 693 01 Hustopeče, IČ 29372143 

na Mandlobraní 2021. 

Usnesení č. 40/78/21: RM schválila uzavření 

smlouvy o poskytnutí vzájemného plnění s Bc. 

Jitkou Radovou se sídlem Nerudova 714/59, 693 

01 Hustopeče, IČ 64457699 na Mandlobraní 

2021. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 41/78/21: RM schválila uzavření smlou-

vy o poskytnutí reklamního prostoru se Svazem 

vinařů České republiky se sídlem Žižkovská 

1230, 691 02 Velké Bílovice, IČ 48847488 na 

Národní soutěž vín Velkopavlovické podoblasti, 

nominační kolo. 

Usnesení č. 42/78/21: RM schválila uzavření 

smlouvy o spolupráci se Svazem vinařů České 

republiky se sídlem Žižkovská 1230, 691 02 Velké 

Bílovice, IČ 48847488 na Národní soutěž vín 

Velkopavlovické podoblasti, nominační kolo 

Usnesení č. 43/78/21: RM schválila uzavření 

smlouvy o dílo s TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 

617 00 Brno, IČ: 29182263 na poskytování hos-

tingu pro online mapovou aplikaci GisOnline za 

roční úhradu 16.800 Kč + DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 44/78/21: RM schválila uzavření smlou-

vy s TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, 

IČ: 29182263 o zpracování osobních údajů při 

poskytování mapové aplikace GisOnline. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 45/78/21: RM neschválila záměr pro-

nájmu části přízemí o výměře 5,6 x 6,6 m + 

sociální zařízení v objektu Dukelské nám. 98/27, 

Hustopeče, který je součástí pozemku p.č. 443 v 

k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 46/78/21: RM schválila vyhlášení zá-

měru pro uskladnění sportovního vybavení v 

rozsahu 1/6 plechové haly u tenisových kurtů na 

pozemku p.č. 885/19 v k. ú Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 47/78/21: RM bere na vědomí Plán 

dopravní obslužnosti JMK pro období 2022 až 

2026.

Usnesení č. 48/78/21: RM schválila opravu výklad-

ců na domě paní Nohelové a souhlasí s výběrem 

zhotovitele – truhláře Pavla Ovíska. Cena za 

opravu je do 135.000 Kč. 

Usnesení č. 49/78/21: RM bere na vědomí informa-

ci Ministerstva školství a tělovýchovy o řešení 

programu na podporu vzdělávání žáků cizinců 

na základních školách.

Usnesení č. 50/78/21: RM bere na vědomí zápis ze 

Sociální komise ze dne 28.07.2021.

Usnesení č. 51/78/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o nájmu bytu č. 305 v Domě – Penzionu 

pro důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích, 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako pro-

najímatelem a manžely … (pan …, nar. … a paní 

…, nar. …), oba trvale bytem … (t.č. …) jako ná-

jemníkem. Smlouva se uzavírá od 01.09.2021 

do 31.12.2021 s možností opce. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 52/78/21: RM bere na vědomí stížnost 

obyvatel ubytovny Mostař z 26.07.2021 na …, nar. 

…, trvale bytem …, …. 

Usnesení č. 53/78/21: RM schválila ukončení ná-

jmu bytové jednotky č. 404 na adrese Kpt. Jaroše 

1001/1 v Hustopečích …, nar. …, trvale bytem …, …, 

a to k datu 31.08.2021. 

Usnesení č. 54/78/21: RM bere na vědomí plnění 

rozpočtu města Hustopeče za 1.pololetí 2021. 

Usnesení č. 55/78/21: RM doporučuje ZM ke schvá-

lení provést investici ve výši 6.000.000 Kč do: 

Generali Fond korporátních dluhopisů.

Usnesení č. 56/78/21: RM bere na vědomí předlo-

žený materiál ke struktuře daně z nemovitostí. 

Tuto daň vybírá Finanční úřad a v plné výši pře-

vádí městu Hustopeče. 

Usnesení č. 57/78/21: RM bere na vědomí výsledek 

hospodaření příspěvkových organizací za 1. po-

letí roku 2021.

Usnesení č. 58/78/21: RM schválila uzavření 

smlouvy se společností Agro CS, a.s., Říkov 265, 

552 03 Říkov, IČ: 64829413 na údržbu trávníků 

dle cenové nabídky.

Usnesení č. 59/78/21: RM ukládá řediteli SPOZAM 

předložit smlouvy a podmínky na užívání všech 

sportovišť v areálu SPOZAMu. 

Usnesení č. 60/78/21: RM ukládá řediteli SPOZAM 

předložit návrh na správu venkovních sportovišť 

v areálu SPOZAMu (zejména obě travnaté plo-

chy). Zejména se zaměřit na následující otázky:

Kdo se bude starat o jednotlivé plochy a bude za 

ně odpovědný?

Jak bude účtováno (fakturováno) jejich užívání?

Je již nějaký rozpis (požadavky od uživatelů) na 

využívání ploch jednotlivými sport. oddíly? 

Usnesení č. 61/78/21: RM schválila odměny pro ře-

ditele organizací města za mimořádné pracovní 

úsilí a příkladné plnění úkolů při vedení příspěv-

kové organizace v 1. pololetí roku 2021. Rozpis 

odměn je přílohou zápisu.

Usnesení č. 62/78/21: RM bere na vědomí infor-

maci o technologii půdní injektáže ke kořenům 

stromů.

Usnesení č. 63/78/21: RM schválila zápůjčku 15 se-

stav pivních setů pro skautský oddíl Hustopeče 

v termínu 18.09.2021, za podmínky vlastního 

zajištění vyzvednutí a vrácení sestav na Městské 

služby Hustopeče. 

Usnesení ze 79. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 24.08.2021 v kanceláři starosty na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/79/21: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 

Usnesení č. 2/79/21: RM schválila vybudování 
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přípojky NN pro stavbu „Hustopeče, příp. NN, …, 

parc.č.5661“ s podmínkou vybudování přípojky 

protlakem z pozemku p.č. 1261/4 pod cestou na 

pozemku p.č 1329/83 a chodníkem p.č. 1329/84 

na pozemek p.č. 5661. Při provádění prací nesmí 

dojít k poškození zadláždění cesty ani chodní-

ku na pozemku p.č. 1329/83 a 1329/84, vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 3/79/21: RM schválila uzavření krát-

kodobé nájemní smlouvy s Tomášem Havlem, 

Puškinova 51, 463 12 Liberec, IČ: 74524054 na 

část pozemku p.č. 3142/1 v k.ú. Hustopeče u 

Brna o výměře 25 x 25 m za nájemné 2.000 Kč. 

Smlouva je uzavřena na dobu 24.8. – 26.8.2021. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 4/79/21: RM schválila výzvu k podání 

nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na 

služby: „Založení prvků ÚSES a provedení par-

kových úprav, Hustopeče“. 

Usnesení č. 5/79/21: RM schválila složení ko-

mise pro posouzení a hodnocení nabídek 

na nadlimitní veřejnou zakázku na služby: 

„Založení prvků ÚSES a provedení parkových 

úprav, Hustopeče“: …, …, …. Náhradníci: …, …, …

Usnesení č. 6/79/21: RM schválila seznam oslove-

ných účastníků na nadlimitní veřejnou zakázku 

na služby: „Založení prvků ÚSES a provedení 

parkových úprav, Hustopeče“:

Zahradnické úpravy s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno, 

IČ: 27707113; 

OK GARDEN s r.o., IČ 27571297, Praha 4, Krč, 

Sládkovičova 1233/21; 

Ing. Jiří Vrbas, sídlo Nádražní 155, 664 08 Blažovice, 

IČ: 42316065; 

DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., IČ 

26825261, Ostrava, Petřkovice, Jahodová 782/18. 

Usnesení č. 7/79/21: RM schválila projektovou do-

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

Brno na stavbu "Hustopeče, rozšíření NN parc. 

865/3, číslo stavby 1030064101" a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu za pod-

mínky předchozího schválení smlouvy o zřízení 

věcného břemene.

Usnesení č. 8/79/21: RM projednala projekto-

vou dokumentaci investora EG.D a.s., Lidická 

1873/36 Brno na stavbu „Hustopeče, přípojka 

NN, …, číslo stavby 1030064311“ a žádost postu-

puje do Stavební komise. 

Usnesení č. 9/79/21: RM schválila projektovou do-

kumentaci na přípojku plynu pro novostavbu 

Dům pro seniory Hustopeče a pověřuje starost-

ku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 10/79/21: RM ukládá MPO svolat 

schůzku se zástupci EG.D. k projednání pod-

mínek města pro zřizování věcných břemen k 

pozemkům.

Usnesení č. 11/79/21: RM schválila uzavření Smlouvy 

o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 

2025598-0/00004 se společností Vodovody 

a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 1300/23, 

Břeclav, IČ: 49455168, na zajištění odvodu vody 

z objektu Nádražní 883/37. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu.

Usnesení č. 12/79/21: RM schválila uzavření smlou-

vy o nájmu a o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70890013 na vy-

užití části pozemku p.č.3810/3 v k.ú. Hustopeče u 

Brna a jeho následné zabřemenění v souvislos-

ti s prováděním stavby „Hustopeče – atletický 

stadion, doplnění odvodnění" za roční nájemné 

1.000 Kč a budoucí úhradu za břemeno 5.000 Kč 

+ DPH. Text smlouvy je přílohou 

Usnesení č. 13/79/21: RM schválila záměr proná-

jmu části pozemku p.č. 474/3 o výměře 2,6 m2 

vedeného jak ostatní plocha, zapsaného na LV 

č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, pro umístění 

schodiště rodinného domu na pozemku p.č. 

474/3, za minimální částku 1.000 Kč/rok. Text 

záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/79/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení podání žádosti o bezúplatný pře-

vod pozemků pod komunikací p.č. KN 4549/14, 

4549/15 a 4549/20 v k.ú. Hustopeče u Brna od 

ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-

jetkových, IČ: 69797111 Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Praha. 

Usnesení č. 15/79/21: RM schválila uzavření ná-

jemní smlouvy se Zuzanou Doležalovou, 

Obědkovice 60, 798 23 Obědkovice, IČ: 01626167 

na pronájem části Dukelského nám. na části 

pozemku p.č. 81/1 v k.ú. Hustopeče u Brna na 

umístění kolotočů na hustopečské hody v roce 

2022 za nájemné 10.000 Kč. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení č. 16/79/21: RM schválila ukončení ná-

jemních smluv formou výpovědi na pronájem 

pozemků ve vlastnictví města Hustopeče, na ul. 

Alšova. Jedná se o výpověď nájemní smlouvy na 

pozemek: 

p.č. 1884, o výměře 286 m2, s nájemcem: pí …; 

p.č. 1900, o výměře 189 m2, s nájemcem: p. …; 

p.č. 1924, o výměře 184 m2, s nájemcem: pí …; 

p.č. 1930, o výměře 129 m2, s nájemcem: p. …; 

p.č. 1921, o výměře 148 m2, s nájemcem: pí …; 

p.č. 1887, o výměře 252 m2, s nájemcem: p. …; 

p.č. 1903, o výměře 146 m2, s nájemcem: p. …. 

Usnesení č. 17/79/21: RM schválila vyhlášení zámě-

ru na uzavření nájemní smlouvy na pozemek: 

p.č. KN 1032, o výměře 294m2; p.č. KN 1884, o vý-

měře 286 m2, 

p.č. KN 1900, o výměře 189 m2; p.č. KN 1924, o vý-

měře 184 m2, 

p.č. KN 1930, o výměře 129 m2; p.č. KN 1921, o vý-

měře 148 m2, 

p.č. KN 1887, o výměře 252 m2; p.č. KN 1903, o vý-

měře 146 m2, 

vše na LV č. 10001, vedené jako zahrada, v obci 

Hustopeče, v k.ú. Hustopeče u Brna. Pozemky 

budou pronajímány jednotlivě. 

Usnesení č. 18/79/21: RM bere na vědomí situ-

aci ohledně pronájmu nebytových prostor 

– Kinokavárna v Kině Hustopeče 

Usnesení č. 19/79/21: RM schválila uzavření krát-

kodobé nájemní smlouvy od 01.09.2021 do 

30.09.2021 s Monikou Studenou, Svat. Čecha 9, 

693 01 Hustopeče, IČ: 64457869 na užívání části 

nebytového prostoru – místnosti nad knihov-

nou ve 2. NP Centra volného času, Nádražní 

20/182, 693 01 Hustopeče vč. sociálního zaříze-

ní a občasného využívání kuchyňky, učebny a 

herny centra Cipísek v tomto objektu za účelem 

předškolní výchovy a domácího vzdělávání za 

celkovou úhradu 3.450 Kč. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení č. 20/79/21: RM schválila vyhlášení zá-

měru na užívání části nebytového prostoru 

– místnosti nad knihovnou ve 2. NP Centra vol-

ného času, Nádražní 20/182, 693 01 Hustopeče 

vč. sociálního zařízení a občasného využívá-

ní kuchyňky, učebny a herny centra Cipísek v 

tomto objektu za účelem předškolní výchovy a 

domácího vzdělávání. Text záměru je přílohou 

zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 21/79/21: RM ukládá MPO připra-

vit návrh úpravy zřizovacích listin příspěvkových 

organizací města na zvýšení kompetence ře-

ditelů p.o. na samostatné uzavírání smluvních 

ujednání k zajištění činnosti jimi řízených 

organizací. 

Usnesení č. 22/79/21: RM schválila uzavře-

ní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. JMK072207/21/OKH na 

realizaci projektu „Mandlobraní s vínem" ve výši 

100.000 Kč.

Usnesení č. 23/79/21: RM schválila výzvu k podá-

ní nabídek na veřejnou zakázku na stavební 

práce ve zjednodušeném podlimitním řízení: 

„Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská 

– Žižkova – SO 105, 106, 107, 108, 110, 301“. Text 

výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/79/21: RM schválila oslovení vy-

braných účastníků pro veřejnou zakázku na 

stavební práce ve zjednodušeném podlimit-

ním řízení: „Hustopeče – obslužná komunikace 

Brněnská – Žižkova – SO 105, 106, 107, 108, 110, 

301“.

Usnesení č. 25/79/21: RM schválila složení ko-

mise pro posouzení a hodnocení nabídek pro 

veřejnou zakázku na stavební práce ve zjed-

nodušeném podlimitním řízení: „Hustopeče 

– obslužná komunikace Brněnská – Žižkova – SO 

105, 106, 107, 108, 110, 301“: …, …, …. Náhradníci: 

…, …, … . 

Usnesení č. 26/79/21: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ma-

lého rozsahu na stavební práce „Hustopeče – ul. 

Šafaříkova, Tyršova, Brněnská, chodník", kterou 

je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou díla 

bez DPH: HaSt. spol. s.r.o., Havlíčkova 540/28, 

693 01 Hustopeče, IČ: 25325043, s nabídkou: 

2.462.925,55 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 27/79/21: RM schválila pořadí nabídek 

uchazečů na dalších místech veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce: „Hustopeče 

– ul. Šafaříkova, Tyršova, Brněnská, chodník“: na 

2. místě se umístila společnost STRABAG a.s., 

Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5, IČ: 

60838744 a na 3. místě se umístila společnost 

Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice 597, 691 63, IČ: 

29313449.

Usnesení č. 28/79/21: RM schválila uzavření smlou-

vy o dílo s vítězným uchazečem, veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce: „Hustopeče 

– ul. Šafaříkova, Tyršova, Brněnská, chodník“, se 

společností HaSt. spol. s.r.o., Havlíčkova 540/28, 

693 01 Hustopeče, IČ: 25325043.

Usnesení č. 29/79/21: RM schválila zveřejnění 
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zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče 

– ul. ‚Šafaříkova, Nerudova, chodník". Znění za-

dávací dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/79/21: RM schválila oslovení ucha-

zečů na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce „Hustopeče – ul. ‚Šafaříkova, 

Nerudova, chodník": 

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, 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 

Praha 5, IČ: 60838744, 

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 

Praha 9, IČ: 26177005, 

STAVOČ spol. s r.o., č.p. 1, 693 01 Horní Bojanovice, 

IČ: 47902213, 

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

PSČ 69317, IČ: 26288591.

Usnesení č. 31/79/21: RM schválila složení komise 

pro posouzení a hodnocení nabídek na veřej-

nou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Hustopeče – ul. Šafaříkova, Nerudova, chod-

ník": …, …, …, náhradníci: …, …, … . 

Usnesení č. 32/79/21: RM schválila uzavření smlou-

vy o dílo na vytvoření projektové dokumentace 

na akci: „Hustopeče – komunikace a chodník u 

hřbitova“ se společností Projekce dopravních 

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

09669698. 

Usnesení č. 33/79/21: RM schválila uzavření smlou-

vy o dílo na vytvoření projektové dokumentace 

na akci: „Hustopeče – ul. Na Úvoze, chodník a 

zpevněné plochy“ se společností Projekce do-

pravních staveb, s.r.o., Školní 1793/13, 690 03 

Břeclav 3, IČ: 0966969. 

Usnesení č. 34/79/21: RM schválila uzavření dodat-

ku č. 3 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě se 

STRAET ARCHITECTS, s.r.o., Na poříčí 1918/11, 

110 00 Praha, IČ: 27864618, kterým se do ce-

nových ujednání doplňuje pozastávka za část 

objednaného díla. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 35/79/21: RM schválila podání žádosti 

o dotaci na výsadbu stromů z výzvy č. 4/2021, 

Národní program Životní prostředí. 

Usnesení č. 36/79/21: RM bere na vědomí potřeb-

nost výměny svítidel veřejného osvětlení na 

Dukelském náměstí. 

Usnesení č. 37/79/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení Obecně závaznou vyhlášku města 

Hustopeče č. 7/2021 o stanovení místního koefi -

cientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. 

Usnesení č. 38/79/21: RM schválila uzavření da-

rovací smlouvy s Mikroregionem Čáslavsko, 

dobrovolným svazkem obcí, Gen. Eliáše 6, 286 

01 Čáslav, IČ: 75121913 na přijetí daru 135.000 

Kč na sbírkový účet na potřeby likvidace ná-

sledků živelné pohromy v obcích Břeclavska a 

Hodonínska. Text smlouvy je přílohu zápisu. 

Usnesení č. 39/79/21: RM schválila Změnový list 

č. 1 ke smlouvě o dílo s VISPO CZ, s.r.o., se síd-

lem Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 

26278553 na stavbu „Stavební práce na objektu 

Střelnice, Hustopeče“, kterým dochází ke změně 

podmínek realizace střešního krovu – záměna 

sádrokartonu za obroušení a natření krovů.

Návrh usnesení: RM schválila uzavření dodat-

ku č. 1 ke smlouvě o dílo s VISPO CZ, s.r.o., se 

sídlem Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 

26278553 na stavbu „Stavební práce na objektu 

Střelnice, Hustopeče“, kterým se zvyšuje cena 

díla o vícepráce v hodnotě 478.330,59 Kč. Rada 

města pověřuje starostku podpisem dodatku ke 

smlouvě. USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

Usnesení č. 40/79/21: RM schválila oddělení 

pozemku p. č. 1370/1 o výměře cca 104 m2, vede-

ného jako ostatní plocha, na LV č. 10001, v obci 

Hustopeče, v katastrálním území Hustopeče u 

Brna, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Zadání 

objednávky bude až po úhradě nákladů geo-

metrického plánu a části znaleckého posudku 

ze strany žadatele o pozemek. 

Usnesení č. 41/79/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení uzavření kupní smlouvy s BENTEL 

TRANSPORT, s.r.o., Moutnice 20, 664 55 

Moutnice, IČ: 29933152, za účelem prodeje 

městských pozemků: p.č. 322, o výměře 56m2, 

vedeného jako zahrada; p.č. 323, o výměře: 

33m2, vedeného jako zahrada; p.č. 321/5, o výmě-

ře: 190 m2, vedeného jako zahrada; p.č. 376/22, o 

výměře: 88 m2, vedeného jako ostatní plocha; 

dále geometrickým plánem č. 2855-52/2010 

nově vytvořené parcely p.č. 3332/1, o výměře 15 

m2, vedeného jako trvalý travní porost vzniklé 

z pozemku p.č. 3321/1; p.č. 3331, o výměře 46 m2, 

vedeného jako orná půda vzniklé z pozemku 

p.č. 3331; p.č. 3328, o výměře: 22 m2, vedeného 

jako orná půda vzniklé z pozemku p.č. 3328; p.č. 

3327, o výměře 15 m2, vedeného jako orná půda 

vzniklé z pozemku p.č. 3327; vše v katastrálním 

území Hustopeče u Brna za cenu dle znalec-

kého posudku č. 1750/2021 ze dne 20.08.2021, 

a dalšího příslušenství ve výši: 1.260.000 Kč. 

Vzorová kupní smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č. 42/79/21: RM schválila uzavření kup-

ní smlouvy se společností EG.D, a.s., na prodej 

části městského pozemku p.č. 4544/20 v rozsa-

hu dle geometrického plánu č. 4014-119/2021, 

nově vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 

4544/206, o výměře 27 m2, v katastrálním úze-

mí Hustopeče u Brna, za cenu, ve výši 26.460 Kč 

a náklady spojené s převodem pozemku. Vzor 

kupní smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 43/79/21: RM schválila výjimku ze zá-

kazu vjezdu k mandloňovým sadům z důvodu 

svatby dne 4.9.2021 pro …..

Usnesení č. 44/79/21: RM schválila uzavření ná-

jemní smlouvy se spol. Formanka hotel & kemp 

s.r.o., se sídlem Böhmova 1776/15, 62100 Brno, 

IČ: 078745219 na užívání objektu restaurace a 

ostatních prostor o celkové ploše 307 m2 v ob-

jektu Herbenova 424/3, 693 01 Hustopeče, který 

je součástí pozemku p.č. 279 v k.ú. Hustopeče u 

Brna za měsíční nájemné 12.000 Kč. Text smlou-

vy je přílohou zápisu

Usnesení č. 45/79/21: RM bere na vědomí návrh 

projektu Stavební společnosti Čáslava s.r.o., 

na bytovou výstavbu v lokalitě ulic Starovická 

– Alejní.  

Usnesení č. 46/79/21: RM schválila dohodu o ukon-

čení smlouvy o nájmu věcí movitých v objektu 

polikliniky s Danou Papouškovou, Hoblíkova 4, 

Brno, IČ:70288283. Rada města pověřuje sta-

rostku podpisem dohody.

Usnesení č. 47/79/21: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy na vybavení ordinace in-

ventářem s Oční ambulancí Hustopeče s.r.o., 

Hoblíkova 546/4, 613 00 Brno, IČ: 11717157 za 

měsíční nájemné 290 Kč. Rada města pověřuje 

starostku podpisem smlouvy.

Usnesení č. 48/79/21: RM schválila zrušení usnese-

ní č. 28/74/21 a schválila uzavření nové 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 132.831 Kč + DPH. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu.

Usnesení č. 49/79/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení přidělení dotace pro Charitní pečo-

vatelskou službu Břeclav ve výši 192.000 Kč. 

Dotace bude vyplacena na základě smluv o 

příspěvku na spolufi nancování sítě sociálních 

služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče 

pro rok 2021, které město Hustopeče uzavřelo s 

jednotlivými obcemi. 

Usnesení č. 50/79/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v rámci vyrovnávací platby na poskyto-

vání sociální služby č. 7558052/2021pro Oblastní 

charitu Břeclav. 

Usnesení č. 51/79/21: RM schválila jmenování li-

kvidační komise pro vyřazovaní nepotřebného 

majetku města s platností od 01.10.2021 ve slo-

žení: …, …, … .

Usnesení č. 52/79/21: RM schválila vyřazení 

majetku příspěvkové organizace Základní 

škola Hustopeče Komenského 163/2 ve výši 

550.968,51 Kč. Jedná se o zastaralý, opotřebova-

ný, nevyužívaný a dále neupotřebitelný majetek 

dle přiloženého soupisu. Majetek bude vyřazen 

odvozem na sběrný dvůr města.

Usnesení č. 53/79/21: RM schválila podání 

žádosti o zápis školní jídelny – výdejny s nej-

vyšším povoleným počtem 54 stravovaných a 

místem poskytované školské služby na adrese 

Komenského 684/4, 693 01 Hustopeče, jejíž čin-

nost vykonává Mateřská škola Hustopeče, Na 

Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace, 

do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účin-

ností od 01.10.2021. 

Usnesení č. 54/79/21: RM ukládá …, ředitel-

ce Mateřské školy Hustopeče, Na Sídlišti 5, 

okres Břeclav, příspěvkové organizace po-

dat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, odbor školství. 

Usnesení č. 55/79/21: RM pověřuje … k 

provedení veřejnosprávních kontrol všech pří-

spěvkových organizací města Hustopeče v roce 

2021. Současně uděluje souhlas, aby ke kontro-

lám byly přizvány osoby: …, … a … z auditorské 

fi rmy TopAuditing s.r.o., IČO: 45477639. 

Usnesení č. 56/79/21: RM doporučuje ZM ke schvá-

lení 6. rozpočtové opatření města Hustopeče na 

rok 2021, na základě, kterého jsou:

příjmy města ve výši 239.685.000.Kč,
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

výdaje města ve výši 291.587.000 Kč,

fi nancování ve výši 51.902.000 Kč.

Rozpočtové opatření je přílohou tohoto bodu. 

Usnesení č. 57/79/21: RM bere na vědomí smlouvy 

mezi SPOZAM a jednotlivými oddíly. 

Usnesení č. 58/79/21: RM bere na vědomí infor-

maci ředitele SPOZAMu ke způsobu údržby 

venkovních sportovních ploch (fotbalová hřiště) 

a o plánované realizaci zpevnění ploch v areálu 

o výměře cca 300 m2. 

Usnesení č. 59/79/21: RM schválila objednávku 

pro spol. Servus péče o dřeviny, Dolnice 12, 621 

00 Brno, IČ: 76354563, na dodávku prací „injek-

táž ke stromům“, za nabídkovou cenu 49.973 Kč 

vč. DPH. Nabídka s rozpisem prací je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 60/79/21: RM schválila poří-

zení „Územní studie – Hustopeče S2 

– ozelenění“ a ukládá Odboru územního 

plánování MěÚ Hustopeče ve spolupráci s 

Majetkoprávním odborem MěÚ Hustopeče její 

zajištění. 

Usnesení č. 61/79/21: RM schválila objednávku 

na snesení „váz“ fi rmou Marston z domu paní 

Nohelové za cenu 21.500 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 62/79/21: RM schválila zadání a vý-

robu kopií „váz“ na dům paní Nohelové fi rmě 

Marston za nabídkovou cenu 127.300 Kč bez 

DPH. 

Usnesení č. 63/79/21: RM schválila odměnu řediteli 

SPOZAM. Výše a zdůvodnění je přílohou zápisu.

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

Městského úřadu Hustopeče

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci září 2021
3. 9. 1941 František Beránek

5. 9. 1931 Miroslav Jančařík

6. 9. 1936 Eva Chaloupková

12. 9. 1936 Božena Čápková

13. 9. 1931 Josef Komárek

14. 9. 1941 Vlasta Matějková

18. 9. 1941 Kateřina Ponížilová

19. 9. 1929 Marta Franková

22. 9. 1941 Jaroslav Donée

23. 9. 1931 Milada Vedrová

26. 9. 1941 Oldřich Smetana

27. 9. 1936 Ladislava Štodrová

29. 9. 1929 Ludmila Vajbarová

Zpracovala: Simona Procházková,

komise obřadů a slavností

Restaurace U Halmů

Hustopeče, Brněnská 1
tel.: 519 413 921

26.–27. listopadu 2021
na

ZVĚŘINOVÉ
HODY

www.halm.cz

vás zve ve dnech

In
ze

rc
e. Více informací na tel.: 702 204 600 – Aleš Proschek. 

Aktuálně ze SPOZAM
SPOZAM oznamuje, že od 9. 10. byl zahájen sobotní 

provoz krytého bazénu v čase od 14.00 do 19.00 hodin.

SPOZAM hledá obsluhu sauny na DPP. 

Turnusová práce, tzn. každý druhý týden 

od pondělí do pátku od 14.00 do 22.00.

 Vhodné pro šikovné seniorky nebo studentky. 

SPOZAM nabízí plochu k pronájmu. Zajímavé umístění. 

Rozměr max. 2,1 × 1,3 m v ceně 6 552,-/rok. 

Místo bude volné od 1. 1. 2022. 
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Vzpomínky

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 14. listopadu 2021 vzpomeneme 52. smutné 

výročí od chvíle, kdy nás navždy opustil náš tatínek 

a dědeček, pan Inocenc Hamerník z Hustopečí.

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou.

T i, které jsme tolik milovali, neumírají, jen usínají, aby se 

mohli každé ráno znovu probudit v našich vzpomínkách.

Dne 1. listopadu 2021 jsme vzpomněli 7. výročí 

úmrtí pana Miloslava Dohnálka z Hustopečí. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali a měli rádi, 

děkují manželka Božena, syn Miloslav s rodinou a dcera 

Dagmar s rodinou.

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

Dne 6. listopadu 2021 vzpomeneme 7. smutné 

výročí od chvíle, kdy nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Petr Svrček z Hustopečí.

S bolestí a láskou vzpomínají manželka, dcery Zdenka 

a Renata s rodinami a syn Petr.

Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo Tě měl rád, 

nezapomene.

Dne 14. listopadu 2021 uplyne 16 let od úmrtí 

našeho manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, 

pana Čestmíra Babáčka.

Vzpomíná manželka, syn Milan s rodinou, syn Čestmír 

a dcera Dana s rodinou.

Dne 31. října 2021 uplynuly dva roky od úmrtí naší 

milované maminky, babičky a prababičky, 

paní Marie Herůfkové.

Vy, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Syn Pavel a dcera 

Marcela s rodinami.

Blíží se smutné období, kdy květy náhrobky ozdobí 

a se vzpomínkou na časy minulé, uctíme naše zesnulé. 

Podzim pláč schová pod víčky, rozsvítíme smuteční 

svíčky. Vzpomínky na duši zastudí, na blízké a jejich 

osudy, kdy nad žulovým kamenem na všechny 

vzpomeneme. 

Dne 1. listopadu 2021 uplynulo 6 let od chvíle, kdy 

od nás odešel pan Jiří Krasničan. 

S láskou vzpomíná maminka s rodinou.

Co Tobě můžeme víc dát, 

než kytičku na hrob a vzpomínat. 

Dne 4. listopadu jsme vzpomenuli 10. výročí úmrtí 

pana Františka Kameníka.

Stále vzpomínají dcery Zdena a Blanka s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi, nikdy 

nezapomeneme na toho, který nám moc schází.

Dne 9. listopadu 2021 vzpomeneme 11. výročí úmrtí 

pana Stanislava Kiliána z Hustopečí. 

Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které 

nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi byl, za každý 

den, který jsi s námi žil.

Dne 13. listopadu 2021uplyne šesté smutné výročí 

úmrtí pana Josefa Strouhala z Hustopečí. 

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 20. listopadu 2021 uplyne 13. smutné výročí 

od chvíle, kdy nás opustil pan Blahomír Svoboda. 

31. října 2021 jsme vzpomněli výročí nedožitých 

75. narozenin. 

S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Proč osud je tak krutý a nenechal Tě s námi žít.

Dne 22. listopadu 2021 tomu bude 35 let,

kdy nás po těžké nemoci opustil náš milovaný 

synáček Jareček Koubek.

Chlapečku náš, stále na Tebe myslíme a denně cestičkou 

ke hřbitovu chodíme. Vzpomínají maminka a sestry 

Pavla a Tamara s rodinami.

Vážení občané, v souvislosti s vánočními svátky

vyjde lednové a únorové vydání Hustopečských listů 

jako dvojčíslo, které ve svých schránkách najdete 

o víkendu 4. – 6. února 2022. 

Příspěvky do tohoto výtisku můžete posílat do 20. ledna 2022. 
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