SVATÝ MARTIN SE VRÁTIL DO
HUSTOPEČÍ A PŘILÁKAL DAVY

ROČNÍK 2021 . ČÍSLO 12
ZDARMA

ATLETIKA V HUSTOPEČÍCH
SLAVÍ 10LETÉ VÝROČÍ
DVA ROKY ČEKÁNÍ NA SVĚTOVÝ
DUEL VÍN SE VYPLATIL
HUSTOPEČŠTÍ SE OPĚT ZAPOJILI
DO SBÍRKY POTRAVIN
ROK 2022 BUDE PRO HUSTOPEČE
JUBILEJNÍM
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STR 1

Vážení spoluobčané
začal advent, doba naděje, očekávání a příprav na
vánoční svátky. Začátek adventu přinesl sněhovou
nadílku, ale také nová opatření v boji se zákeřným
koronavirem. Před rokem jsme žili v zajetí velmi
přísných opatření, on-line výuky, práce z domova či
on-line nakupování a věřili jsme, že bude lépe, že situaci
zvládneme, že se začneme vracet k normálnímu životu.
Snad i vzhledem k tomu, že byly schváleny první vakcíny
proti nemoci Covid – 19 a že nejohroženější skupina
– senioři – se začali očkovat. Vysoká proočkovanost
obyvatel se ovšem ani za rok nepodařila, objevovaly
a objevují se nové, mnohem nebezpečnější, mutace
koronaviru, tím nastupují nové a nové „vlny“ pandemie
s přestávkami rozvolněných opatření. Nyní se
nacházíme v situaci, kdy rostou čísla nakažených, rostou
čísla hospitalizovaných, i těch, kteří boj se zákeřnou
chorobou prohrávají. Ve společenském domě jsme ve
spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny připravili
dva očkovací dny a domluvili jsme se na pokračování spolupráce tak, že vždy jeden den v měsíci budeme
pro mikroregion Hustopečsko očkovat. Předběžně jsme domluveni na pondělí 24. ledna pro všechny
dávky. Jakmile budeme mít přesné informace, oznámíme různými cestami. Je plánováno vždy přibližně
500 dávek.
Ve městě jsme stihli uspořádat některé z tradičních podzimních akcí, jako Oslava svatomartinxkých
vín a husí nebo Světový duel vín. Bohužel právě před Adventním punčováním s rozsvěcováním vánočních
stromů na náměstí přišla ona opatření, tak jsme se opět přesunuli do on-line prostoru. Proto i první
adventní koncert žáků ZUŠ byl vysílán on-line, v přímém přenosu, aby se krásné melodie dostaly k co
největšímu počtu posluchačů.
Milí přátelé. Jak jsem uvedla na začátku, Advent je dobou očekávání, je dobou předvánoční, dobou
rozjímání a také dobou dobročinnosti. Mnozí z vás využili příležitosti a zúčastnili se potravinové sbírky.
Jiní jste udělali radost dětem z chudších rodin a naplnili krabici od bot vánočními dárky. Patří vám velké
poděkování.
Ve městě se dokončila rekonstrukce ulice Alšova a pokud to počasí dovolí, budou pokračovat práce
na budování nového chodníku z ulice Nerudova až k Pavučině, stejně jako na nové komunikaci na konci
ulice Žižkova k novému kruhovému objezdu. Prosincové zastupitelstvo bude schvalovat nový rozpočet,
proto také debatujeme o investicích na příští rok. Nelze realizovat vše, co bychom rádi, ale je třeba určit
důležitost a připravenost projektů. Neméně důležitá je spolupráce s projektovými manažerkami města,
které připravují žádosti o dotace a hlídají vyhlášení výzev tak, abychom je včas podali poskytovatelům
dotací.
Vážení spoluobčané.
Po čtyři adventní neděle postupně zapálíme čtyři svíčky a bude tady Štědrý den. Pro mnohé jsou vánoční
svátky nejkrásnějšími svátky roku, kdy jsou naše domácnosti provoněné purpurou, jehličím, vánočním
cukrovím, kdy obdarováváme své nejbližší a sami jsme obdarováváni. Největším darem je zdraví. Přejme
si proto, abychom byli pokud možno zdraví, abychom bez následků prodělali nemoc, pokud se nakazíme.
Nesmíme nebezpečí zákeřného koronaviru podceňovat, nesmíme se ale nechat tímto problémem zahltit.
Život jde dál, i když nám ho komplikuje na každém kroku.
Prožijte konec roku 2021 v klidu a pokoji, obklopeni těmi, které máte rádi. Do nového roku 2022 vám
přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů. A neztrácejte víru a naději.
Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z MĚSTA
Z jednání rady: Střelnice bude hotová o půl roku později
tzv. „ÚSES“ (územní systém ekologické stability) je ve výši 100 % způsobilých výdajů, dotace
na sídlení zeleň pak ve výši 60 % ze způsobilých výdajů. Samotná realizace odstartuje již
letos na podzim. Hotovo by mělo být do poloviny příštího roku.
Foto: Veronika Nováková

Radní se sešli 2. listopadu na společné schůzi.
Jednali o zpevnění křižovatky v ulici Na
Hradbách, o rekonstrukci výmalby hřbitovní kaple, o nových parkových úpravách
i o prodloužení termínu dokončení stavebních prací na objektu bývalé střelnice.
 Křižovatka v ulici Na Hradbách se dočká
zpevnění. Jedná se o cestu za Rustikalem
a horními sklepy, kde původní povrch ze šotoliny nahradí asfalt. „Docházelo zde ke splavování štěrku a pravidelnému zatékání do sklepů,“
upřesnil důvod opravy místostarosta Bořivoj
Švásta. Městskou kasu vyjde výměna povrchu
na 330 tisíc korun.
 Dotace pomůže s obnovou původních
fresek v hřbitovní kapli. Ty byly objeveny při
její rekonstrukci v roce 2020 a nyní jsou skryty
pod bílou barvou. „Plánujeme obnovit dřívější
malby. Záměr již máme odsouhlasený zaměstnanci Ústavu památkové péče a vybraný je
i zhotovitel, jehož práce a materiál vyjdou na
350 tisíc korun. Na renovaci jsme získali částku 150 tisíc korun z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností, rozdíl pokryje rozpočet města,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová.
 Radní vybrali dodavatele zakázky parkových úprav v ulici Generála Peřiny a založení
prvků zajišťujících ekologickou stabilitu území
v okolí našeho města. „Realizaci sídelní zeleně v ulici Generála Peřiny povede zpracovaná

studie, která počítá s výsadbou stromů, keřů,
záhonů, trvalek i umístění mobiliáře; celá akce
vyjde na cca milion korun bez DPH,“ vysvětlil
Švásta. Další částí dílčí zakázky jsou biocentra,
která pomůžou s obnovou krajiny a posílením
jejích přirozených funkcí, vysoutěžená cena je
téměř 3,3 miliony korun bez DPH. „Jedná se
o výsadbu stromů, keřů či travnatých porostů, v podstatě takových ostrůvků zeleně, které
rozbijí celistvou plochu. Jednou z hlavních
výhod je lepší zadržování vody v půdě,“ upřesnil Švásta.
Vytipovaná místa jdou ruku v ruce se schváleným územním plánem a podílí se na nich
autorizovaný projektant. „Tato část se týká tří
ploch směrem z Hustopečí na Starovice, dále
na Šakvice a oblasti nad předním hustopečským rybníkem,“ vyjmenoval Švásta.
S ﬁnancováním pomůžou peníze z Operačního programu životní prostředí. Dotace na

 Stavební dělníci dokončí práce na budově
bývalé střelnice až příští rok. Původní termín,
30. listopadu 2021, se prodloužil o téměř
půl roku. „Až během rekonstrukce dochází
k postupnému odhalování skutečného stavu
budovy, zejména ke zjištění značeného množství statických poruch stávající konstrukce,
které způsobily mimo jiné i necitlivé přestavby.
Co se týče výměny oken, bourání příček nebo
podlahových konstrukcí, musí stavaři pracovat
postupně a teprve dokončení každého dílčího
kroku ukáže další směr,“ vysvětlila prodloužení termínu Potměšilová. Navíc již nyní jsou
zohledňovány přípravy na zařízení interiéru,
na který je vypracovaná studie. „Zásadní je, že
budova již má hotovou střechu, která ji chrání
proti dešti či sněhu, a rovněž je před nadcházející zimou staticky zajištěná,“ uvedla Potměšilová.
 Vzácná freska „Smrt Panny Marie“
z původního kostela sv. Václava v Hustopečích
získá své stálé místo v místním muzeu a galerii.
V expozici muzea je nová speciální stěna,
na kterou bude freska o velikosti 220 na
180 centimetrů instalována.
-hradČlánek byl zveřejněn 3. 11. 2021 na webu města.

Radní jednali i den před státním svátkem
Radní zasedli k jednacímu stolu v úterý
16. listopadu. Podpořili výmalbu základní
umělecké školy, stanovili priority investicím v následujícím roce a na stole měli
také žádost o dotaci na přístavbu jídelny
k ZŠ Nádražní či rekonstrukci penzionu pro
seniory.
 Radní podpořili žádost ředitele Základní
umělecké školy Hustopeče, Miroslava Brúčka, o výmalbu učeben, kabinetů a společných
prostor školy. O tu se postarají žáci z místního
učiliště pod vedením zkušených mistrů, kteří si
práci rozdělí rovnoměrně do několika týdnů.
Výmalbou město naváže na nepřetržité udržování budovy v dobrém stavu. „V uplynulých
dvou letech se obnovy dočkaly střecha, rozvody elektřiny, vody a odpadů a pomohli jsme
i s opravou schodiště a vybudováním úložných
míst,“ vypočítala nejdůležitější zásahy starostka Hana Potměšilová.

 Blížící se konec roku vybízí k bilancování
i smělým plánům do dalšího období. Radní
přiřadili priority investičním akcím následujícího roku, ﬁnální slovo budou mít zastupitelé.
„Soupis potřebných staveb či rekonstrukcí je
poměrně dlouhý. Při výběru jsme zohledňovali
naléhavost akce, její náklady, časové souvislosti i možnosti čerpání dotací,“ vysvětlil postup
místostarosta, Bořivoj Švásta. Mezi nejpreferovanější se tak zařadily vybudování nového parkoviště u polikliniky, veřejné osvětlení
k novému kruhovému objezdu a oprava střechy na domě po paní Nohelové. „Tyto stavební akce mají pro nás prioritu, nicméně výčet
není kompletní. Skutečný rozsah investic bude
záležet na dalším vývoji rozpočtu i na úspěchu při čerpání podpory z národních zdrojů
i evropských fondů,“ doplnil Švásta. O dotaci
bude usilovat například projekt na přístavbu
jídelny k ZŠ Nádražní a celá řada dalších.
 Vedení města schválilo podání žádosti

o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj na přístavbu školní jídelny k Základní
škole Nádražní. „Nabízí se zde program na
rekonstrukci a přestavbu veřejných budov
a tento projekt sem zapadá, proto se pokusíme o získání podpory,“ doplnila Potměšilová.
Předpokládané náklady činí více než 11 milionů korun a v případě úspěchu by téměř 5 milionů korun zaplatily dotační peníze.
 Zub času se podepsal na budově penzionu pro seniory a radní tak dostali na stůl hrubý
odhad nákladů na rekonstrukci. „Jednalo by
se o zateplení obvodového pláště, opravu
stávajících vikýřů a balkonů a výměnu okenních sestav. První odhad počítá s částkou
téměř 16 milionů korun,“ uvedl Švásta. Dalšími
kroky jsou prověření možnosti čerpání dotace
z programu Zelená úsporám a hledání dodavatele projektové dokumentace.
-hradČlánek byl zveřejněn 17. 11. 2021 na webu města.
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Zastupitelé jednali. Slib do rukou starostky složil nový člen
Ve čtvrtek 4. listopadu se sešli zastupitelé
města na svém 23. zasedání. Do svých řad
přijali nového člena, rozdělili část peněz
z veřejné sbírky obcím postiženým tornádem,
schválili sedmé rozpočtové opatření a řešili
i dotace z městské kasy.

 Po dvou milionech korun z veřejné sbírky „Tornádo ničilo, my pomáháme“ obdrží
obce Moravská Nová Ves a Hrušky. Ty postihlo
v červnu letošního roku ničivé tornádo. Veřejná
sbírka iniciovaná Mikroregionem Hustopečsko
má pomocí s obnovou obcí.

 Nový zastupitel za ODS, Ing. Oldřich
Vachala, složil slib do rukou předsedající
starostky, PaedDr. Hany Potměšilové. Mezi
zastupitele Hustopečí se Vachala zařadil po
složení mandátu spolustraníka Marka Svobody a vzdání se mandátu prvního náhradníka,
Ing. Petra Čecha. Vachala je současně i krajským zastupitelem.

 Zelenou dostalo sedmé rozpočtové opatření. „Jednou z hlavních změn v rozpočtu je
navýšení peněz na provoz příspěvkové organizace Sportovní zařízení města (SPOZAM)
o jeden milion korun. Uvolněné peníze
pokryjí částečně ztrátu letošní letní sezóny,
ve které SPOZAM zaznamenal propad příjmů
o 1,6 milionu korun. Zbývající část pokryje

rezerva organizace z minulých let,“ uvedla
k rozpočtu starostka Hana Potměšilová.
 Zastupitelé rozdělili dotace z rozpočtu
města. Peníze získaly Linka bezpečí na provoz
dětské krizové linky (4 000 korun), TJ Agrotec
Hustopeče na vánoční atletiku, dvoudenní
celostátní bodovací turnaje mládeže v kategorii staršího žactva a dorostu, a turnaj v barevném mini volejbale (28 500 korun) a také Klub
historie a vlastivědy Hustopečska na vzdělávací, poznávací a relaxační činnost (5 000 korun).
-hradČlánek byl zveřejněn 5. 11. 2021 na webu města.

S Habovkou Spoločne a preventívne

Foto: Veronika Nováková

Město Hustopeče navštívila delegace
z partnerského města Habovka na Slovensku.
V rámci projektu „Spoločne a preventívne
proti šíreniu pandemických prenosných ochorení na území obcí Habovka a Hustopeče“ se
desítka zástupců preventivních týmů setkala
s deseti zástupci města, aby společně zhodnotili a prodiskutovali uplynulé koronavirové
měsíce.
„Cílem akce je předat si zkušenosti v oblasti šíření pandemických chorob a také všechny
kroky, které naše dvě města proti nemoci učinila. Součástí našeho programu v Hustopečích
jsou také veřejné přednášky pro různé věkové
kategorie,“ shrnul projekt starosta Habovky Alojz Lajčin.

Zástupci měst se sešli v místním kině.

Starostka Hana Potměšilová ocenila i materiální přínos akce, neboť Hustopeče dostaly
z projektu několik balení ionizérů, teploměrů,
dezinfekcí a dalších pomůcek, které budou
rozděleny do veřejných budov po městě pro
případ, že by se opět zpřísňovala bezpečnostní
opatření.
„Osobně mě nejvíce oslovila přednáška MUDr. Šárky Kukolové z Fakultní
nemocnice U sv. Anny v Brně, která hovořila
o koronaviru a očkování. Opět jsem se utvrdila
v tom, že právě očkování je ta cesta, kterou je
nutné se v boji s pandemií vydat,“ pochvalovala
si starostka.
Celý projekt je ﬁnancován z Fondu malých
projektů Evropské unie a jeho součástí bude
i opětovná návštěva hustopečských zástupců
na Slovensku.
-novČlánek byl zveřejněn 27. 10. 2021 na webu města.

Špatně tříděný odpad ubližuje! Zvažte, co a kam vyhazujete...

Foto: Archiv Hantály a. s.

Třídění odpadu je věčné téma, které některé už unavuje, pro jiné ale může být velmi
nebezpečné. Pracovníci dotřiďovacích linek by
mohli vyprávět...

Obsah tříděného plastu.

Ve spolupráci se svozovou ﬁrmou Hantály apelujeme a žádáme: Do sběrných nádob
na tříděný odpad odkládejte pouze odpad
k tomu určený!

„Obsah nádob na tříděný odpad, jako je
papír, plast, putuje vždy na dotřiďovací linku,
kterou obsluhují lidé. Ti ručně dál třídí odpad“,
upřesňuje Stanislava Bílková ze svozové
společnosti Hantály Velké Pavlovice.
„Bohužel se v plastu často objevují i nebezpečné věci – zdravotnický materiál, jehly.
Nacházíme tam skleněné střepy, znečištěný
hygienický materiál, nebo uhynulá zvířata,“
vypočítává Bílková. „Zrovna nedávno jsme
řešili případ poranění pracovníka od injekční stříkačky s jehlou a nebyly to příjemné
okamžiky“, dodává Bílková.
K žádosti svozové společnosti se přidáváme
také my. Prosíme Vás o správné třídění odpadů. Pamatujte prosím, že separovaný odpad
nekončí ve spalovně, ale dále s ním pracují lidé.
Děkujeme za pochopení.
Městský Úřad Hustopeče,
OŽP Hantály a. s., Velké Pavlovice
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Foto: Veronika Nováková

Současné investice města? Chodníky a komunikace

Na Brněnské se začne nejpozději na jaře.

Opravené a udržované chodníky jsou vizitkou každého města, a proto i Hustopeče ty své
postupně obnovují. A vznikne i zbrusu nová
komunikace.
Hotovo je od konce srpna v Údolní ulici, kde
přibylo přes 20 parkovacích stání a nové veřejné osvětlení. Začátkem října se práce přesunuly na ulici Alšovu. Za necelých 3,5 milionu
korun zde kromě chodníků vznikají i odstavné
plochy na parkování a vyvýšená křižovatka.
„Kvůli odstavným plochám se celá ulice vyklidí, takže je takový předpoklad, že řidiči toho
budou chtít využít a šlápnou na plyn. Proto

ta zvýšená křižovatka, ta by to tu měla zbrzdit. Chodníky už dlouho volaly po opravě, ale
čekalo se na opravy vodovodního řadu,“ vysvětluje situaci v Alšově ulici místostarosta Bořivoj
Švásta.
Prvního listopadu se předalo staveniště i na
opačném konci města. Za 1,5 milionu korun
vyroste zbrusu nový chodník i kolem Centra
volného času Pavučina. „Od vchodu Pavučiny kolem stájí nahoru do Nerudovy ulice se
začne stavět do 14 dnů, nyní se začne provádět
vytyčování sítí. Hotovo by mělo být do konce
roku,“ představuje projekt investiční technik
Radek Krušina a dodává, že chodník plynule naváže na další investiční projekt v ulicích
Brněnská, Šafaříkova a Tyršova.
Právě na Brněnskou ulici se práce přesunou pravděpodobně na jaře a začne se tak
s pokračováním bezbariérové trasy. „Bude to
další etapa bezbariérových tras, kterou jsme
už dlouho připravovali. Ale díky menším úpravám se nám podařilo, že si sáhneme na téměř
100% dotaci, což jsou necelé tři miliony korun.
Hotovo bude v polovině dalšího roku a podaří se nám tím zajistit bezpečnou cestu jak do

Sportovní haly, tak do Základní praktické
školy nebo ke kabinám stadionu,“ vysvětluje
místostarosta.
Vyprojektované jsou i chodníky v ulici
Bratislavská od vlakového nádraží po areál
společnosti Moss Logistic, jejichž výstavbu ale
komplikují souhlasy vlastníků všech pozemků. „Věříme, že se nám to celé podaří vyřešit
a připravit do příštího roku, ale záleží to na
úspěšnosti majetkoprávních jednání. Vlastníků je poměrně dost,“ obává se Krušina.
Největší současnou investicí města je kromě
chodníků i výstavba komunikace od nového
kruhového objezdu po skladovací haly u Mírové a Žižkovy ulice. Stavba za 11 milionů korun
bude hotová do května příštího roku. „Bude to
širší místní komunikace, bude mít okolo sedmi
metrů, protože se předpokládá, že právě tudy
pojedou kamiony, které nyní jezdí přes Hybešovu a Žižkovu. Práce už začaly, tak se můžeme
těšit, že od prázdnin dalšího roku budeme mít
další možnost, jak se dostat z centra na Velké
Němčice a Brno,“ těší se Krušina.
-novČlánek byl zveřejněn 4. 11. 2021 na webu města.

Foto: Veronika Nováková

Opět jsme vám píchli…
Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí
u sv. Anny v Brně se nám podařilo zajistit
mobilní očkovací tým, který ve Společenském domě podával vakcíny Pﬁzer zájemcům
o první, druhou i třetí dávku očkování proti
Oblíbený očkovací tým opět v Hustopečích.

nemoci Covid-19. Zájem o očkování nás zaskočil, termíny se okamžitě zaplnily. Budeme
proto i nadále hledat možnosti spolupráce
s osvědčeným očkovacím týmem a připomínáme, že v Hustopečích stále očkuje i Nemocnice
Hustopeče.
-nov-

Město obnovuje sběrná místa
Rok 2022 přinese velké změny ve zpracování odpadu a mnoho měst a obcí přikročilo
k přísnějším podmínkám třídění. V Hustopečích se přikročilo pouze k navýšení poplatků
za odpady a pro většinu domácností obzvláště
bytových domů jsou k třídění odpadu určena
sběrná místa, na kterých je však potřeba dodržovat patřičná pravidla.
Hustopeče mají přes 40 sběrných míst na
odpady a přitom se stále zdá, že by jich bylo
potřeba mnohem více. Zatím posledním rozšířením si prošlo sběrné místo na Masarykově
náměstí. „Toto sběrné místo bylo malé a nevyhovovalo. Nyní je úplně komplexní, to znamená, že tu najdete nádoby na všechny druhy
odpadů,“ popisuje plochu Ondřej Němeček
z Odboru životního prostředí města Hustopeče.
Ne všechna sběrná místa ale disponují všemi sběrnými nádobami. „Je to tak, že
bohužel z prostorových či funkčních důvodů
nejde dát všude všechno. Takže pokud něja-

kou nádobu nenajdu na jednom místě, tak
zajdu jinam, hnízda nejsou zas tak daleko od
sebe. Nebo pokud jsou místa plná a mám toho
víc, tak zajedu na sběrný dvůr. Ten mimochodem od 1. listopadu přešel na zimní otevírací
dobu, takže zavírá v pět hodin. Ale tam můžete
všechny odpady, obzvláště ty objemné, odvážet,“ prosí Němeček.
Největším nešvarem na sběrných místech
jsou nesešlapané krabice, které zaplňují kontejnery na papír. Výjimkou nejsou ani
odpady pohozené mimo kontejnery, nebo
odložený nábytek a další objemný odpad.
„S rozmachem zásilkových služeb opravdu
evidujeme množství nesešlapaných krabic
a plastových obalů. Jednu dobu to zase byly
nesešlapané PET láhve, v tom se občané polepšili. Ale teď nás trápí ty krabice,“ posteskl si
Němeček.
Hustopeče se však i přes všechny neukázněnosti dlouhodobě drží v první třetině měst,
které odpady správně třídí, za což patří všem

občanům velké díky. „A to i přes to, že neprovozujeme žádné „door to door“ systémy, což jsou
žluté a modré popelnice u každého rodinného
domu, které provozují menší města a vesnice. Nemáme ani žádný pořádný motivační
systém, takže jsme rádi, že se vše daří řešit
komunikací a že to funguje,“ chválí Němeček.
-novČlánek byl zveřejněn 11. 11. 2021 na webu města.

Provozní doba
sběrného dvora v Hustopečích
1. 11. 2021—31. 3. 2022
pondělí 14.00—17.00
středa 8.00—12.00
pátek 14.00—17.00
sobota 9.30—17.00
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Budu mít štěstí?
Obracím se na poctivého nálezce. Vlivem výpisů a záznamů (soupisky, zápasy, tabulky,
nešťastných okolností a chyby při komuni- …) vč. vylepených výstřižků, obrázků a fotograkaci mi bez mého vědomí byla před časem ﬁí. Tyto materiály prý byly na Sběrném dvoře
při změně bydliště spolu s přebytečným vloženy do „Regálu druhé šance“ použitelných
odpadem vyvezena do Sběrného dvora moje věcí a přesto, že si hoši hned druhý den uvědodlouhodobě zpracovávaná dokumentace, mili, co se stalo a vrátili se tam, už někdo této
týkající se vrcholných soutěží v hokeji a fotba- nabídky mezitím rád využil. O tom, k čemu
le (Mistrovství světa resp. OH). Jedná se o cca došlo, jsem byl bohužel informován až s veli35-40 svazků sledovaných a dohledávaných kým zpožděním.

Proto se obracím na případného nového majitele s přáním, jestli by se mi ozval,
abychom se férově domluvili na vyřešení této
nemilé záležitosti. Záleží mi na tom, jedná
se totiž o stovky a stovky hodin mého času
v průběhu 60 let, věnovaných podchycení
soutěžních ročníků v letech 1947-2017!!!¨
Děkuji a doufám
Jaroslav Slavík, tel. 730 164 256

CÍRKVE
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Skrytá poselství betlémů
Každý rok slyšíme na půlnoční mši svaté
slova Lukášova evangelia: „Zvěstuji Vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě
Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je
Kristus Pán.“ Tato slova byla určena pastýřům,
kteří tehdy v blízkosti Betléma pásli a hlídali
svá stáda, oznamovala jim radostnou událost
Ježíšova narození a zvala je na setkání s ním do
betlémské jeskyně. I my se díky krásné tradici stavění betlémů můžeme této radostné
události znovu dotýkat, představit si ji a rozjímat o ní.
Na betlémech bývá znázorněno hvězdné nebe, noční obloha, protože to odpovídá
podání evangelia, současně je to obraz našeho
života. I náš život je často obklopen nocí. Vánoce nám ale přinášejí radostnou zvěst, že ani
v těchto chvílích nás Bůh nenechává samotné,
že je nablízku každému člověku v jakékoli situ-

aci, ve které se nachází, že nás přišel zachránit,
pozvednout z našich ubohostí, našich hříchů.
Na betlémech jsou vyobrazeni i andělé
a kometa, kteří ukazovaly cestu pastýřům
a mudrcům. Pro nás jsou znamením, že
i my jsme povolání vydat se na cestu k jeskyni,
k narozenému Spasiteli. Středem betléma je
jeskyně s Pannou Marií, Josefem a děťátkem
ležícím na troše slámy, kterému se klanějí
chudí pastýři. I tato scéna může být pro nás
poselstvím, že se nemáme nechat oklamat
bohatstvím a spoustou nabídek prchavého
štěstí, ale že pravé štěstí máme hledat v lásce,
v setkání s Ježíšem, v lásce k našim bližním.
Přeji Vám vánoční svátky prožité v prostotě,
pokoji a lásce, ať už budou vnější podmínky
jakékoliv. Kéž i dny nastávajícího nového roku
naplníme skutky lásky vůči našich bližním.
Jan Nekuda, děkan

Foto: 2 × Tereza Slámová

Děkujeme za dary do potravinové sbírky!
Podzimní kolo Národní potravinové sbírky potravin a 80,5 kg drogerie.
70 stálých klientů.
proběhlo v sobotu 20. listopadu. V HustoVše, co se v našem městě vybralo, tu i zůstaZ minulé sbírky jsme v srpnu poslali
pečích se do ní zapojila prodejna Lidl, kde se ne. Tak jako i při minulých sbírkách pozveme 208 kg základních potravin (hlavně těstoviny,
vybralo 37 banánových krabic s 633 kg potra- pracovníky sociálního odboru, aby si udělali rýže, luštěniny) do skladu Potravinové banky
vin a 42 kg drogerie. Další sběrné místo bylo balíčky pro rodiny, kterým pomáhají. Ostatní v Brně, kde jich už byl v té době velký nedostav suterénu kostela sv. Václava a sv. Anežky zůstává ve prospěch naší Potravinové pomo- tek. V říjnu a listopadu na oplátku oni přivezli
České. Tam lidé přinesli dalších 403,25 kg ci Pod věží, která v současnosti eviduje téměř z ostatních potravin nám.
V příštích měsících se budeme muset obejít
bez příspěvků ve foodboxu z prodejny COOP.
Z důvodu její rekonstrukce bude foodbox
přemístěn do Mikulova. I proto byla pro nás
současná sbírka důležitá.
Lidí, kteří se na nás pro pomoc obracejí,
neustále přibývá. Naposledy to byly například
dvě maminky, které zaskočila záloha na elektřinu. Tím více si v dnešní nejisté době vážíme
všech dárců a moc jim DĚKUJEME!
Jitka Lachmanová
Nákupní vozíky se rychle plnily

Poprvé si sbírky organizovaly samy farnice.
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Milí čtenáři Hustopečských listů,
od ledna nastupuje na mé místo farář Jiří
celý svět, nikdo o tom moc nevěděl. Tenkrát
Gruber, který se vám blíže představí v příšto věděla jen hrstka zainteresovaných, Josef
Ekumenická bohoslužba
tím čísle. Toto je tedy můj poslední příspěvek
s Marií, pastýři, pár záhadných postav z výchoneděle 23. ledna 2022 v 15:00
v tomto časopise. Chtěla jsem vám poděkovat
du, které pak zase zmizely, a toť vše. A pak se
v
evangelickém
kostele v Hustopečích ještě dlouhých 30 let nic nedělo. Jen nebe a pár
za projevy podpory i za každou reakci na otištěná slova. Děkuji také redakci Hustopečských
šťastlivců na Zemi vědělo, že průlom, vysvobolistů, že na svých stránkách dávají prostor
zení, záchrana už jsou tu. Nebeská radost, záře
všem, zcela v duchu demokracie. Není běžné, dy i andělské záře nad Betlémem je znamením, a zpěv probleskují dodnes do našeho světa
že by veřejná média dávala prostor církvím, že se blýská na lepší časy, že plán pro budouc- v podobě svíček a vánočních hvězd. A tak ať
proto si toho velice vážím. Chtělo by to ode mě nost, pro lidstvo, je už tady. Už se narodil. je třpyt Vánoc pro nás všechny znamením, že
asi nějaké adventně-vánoční poselství a záro- Navzdory tomu, že nad současnou betlémskou řešení každé situace se právě teď už někde rodí.
veň slova na rozloučenou…
krajinou už nějaký čas blýskají spíše výbuchy Jen neztrácejme naději a s adventním nadšeAdvent je plný očekávání a příprav. Nikoli ozbrojených útoků a celým světem probleskují ním ho vyhlížejme.
příprav jen na Vánoce – pečení, uklízení, nacvi- respirátory či očkovací jehly, plán pro budoucKrásné svátky, záblesky Boží přítomnosčování koled – ale hlavně příprav na setkání nost se už teď někde rodí. Tu naději si držme. ti a neutuchající naději všem i do dalších let
s tím, co očekáváme. Pro nás, křesťany, je to Na celém vánočním příběhu je paradoxem to, přeje
Ježíš, kterého očekáváme, ale věřím, že každý že přesto, že se narodil Spasitel, který změnil
Katka Rybáriková
člověk kolem Vánoc očekává, že se konečně
Bohoslužby v evangelickém kostele o Vánocích (pokud to covid dovolí)
dostaví to krásné a dobré, co Bůh, vesmír, pros24. 12. Štědrý den, bohoslužby pouze v Nikolčicích v 16:00 (pátek)
tě vyšší duchovní svět pro lidi připravil. Každý
25. 12. Boží hod vánoční, bohoslužby s Večeří Páně v 10:00 (sobota)
si přeje, aby něco, co není z nás, bylo s námi.
26. 12. Druhý svátek vánoční, bohoslužby s vystoupením dětí, pouze v Hustopečích v 10:00,
Láska, blízkost, pokoj, smíření. Vánoce jsou
Po každé bohoslužbě jste zváni na faru ne občerstvení a rozlučku s farářkou Rybárikovou.
především o naději. Záblesk betlémské hvěz-

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Foto: Archiv AC

Konečně Herrnhut
I když rok 2021 nebyl jednoduchý, mohl náš Herrnhut, česky Ochranov, jehož návštěvu malebného města a celého regionu. Provedla
sbor zažít spoustu skvělých chvil, za které jsme jsme museli kvůli opatřením museli neustá- nás místní paní, která zde žije se svou rodinou.
velmi vděční. Stihli jsme mládežnickou víken- le odkládat. V Herrnhutu se kdysi usídlili Odpoledne jsme vyšli na túru do lesa, kde byly
dovku, víkend na hájence a několik křtů. Rádi Moravští bratři (evangelická církev, která je podél cesty na různých zajímavých pomnících
bychom se s vámi podělili o krásnou vzpomín- samostatnou součástí mezinárodní Jedno- vyobrazené odkazy na historii. Vydali jsme se
ku na náš společný výlet.
ty bratrské – pozn. redakce), prchající před také koupat na nedaleké jezero a prozkouPo dlouhé koronavirové době se náš sbor pronásledováním ze severní Moravy.
mali jsme krásy Zhořelce, jenž leží na hranici
vydal na třídenní výlet do německého města
První den jsme se seznámili s historií Německa a Polska.
Celý pobyt jsme byli ubytováni v Jesus
Hausu. Každé ráno a večer nám náš pastor,
Karel Káňa, vyprávěl nějaké zamyšlení,
a kromě výletů jsme měli prostor i pro čas
s Bohem. Také jsme se mohli zúčastnit místní
bohoslužby, kterou pro nás překládali do češtiny.
Při cestě domů jsme navštívili původem
český hrad Oybin. Všechny nás zaujala jeho
poloha, jelikož se jednalo o hrad postavený na
vrcholku skály. Bylo to hezké zakončení celé
dovolené.
Vzhledem k situaci posledních let jsme byli
za tento výlet vděční a už plánujeme další aktivity.
Třeba vánoční bohoslužbu, která se uskuteční v naší budově 19. 12. v 16:00, a na kterou
jste srdečně zváni. Za celý sbor bychom všem
také chtěli popřát krásné Vánoce a vše nejlepší
do nového roku.
Mládež AC Hustopeče
Apoštolský sbor vyjel za hranice.
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SPOLKY
MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
Rok 2022 a Hustopeče jubilující
musela spokojit s malým špitálním kostelem
sv. Ducha. Kromě luteránů se v Hustopečích
objevili čeští bratři i nejradikálnější hnutí
protestantské revoluce – tzv. novokřtěnci
(označovaní též jako překřtívači, anabaptisté, habáni), jejichž hnutí naplno vzplanulo
v lednu 1525 ve Švýcarsku.
Krutě pronásledování novokřtěnci našli
nejlepší podmínky na Moravě, kam se začali
přesouvat z Německa, Švýcarska a Rakouska.

Zdroj: SOkA Mikulov
Znak města z císařského privilegia z 15. února 1572

První novokřtěnci (tzv. gabrielité) se
v Hustopečích usadili již v roce 1529, ale určující
byl příchod asi 150 osob pod vedením Wilhelma Räbela na počátku roku 1531. Novokřtěnci se usadili u tzv. Rajhradské studny (dnes
studna na ulici Svat. Čecha) a v roce 1533 sem
povolali jako kazatele Jakoba Huttera, rodáka
z Tyrol. Hutter v Hustopečích působil dva roky

a vytvořil zde bratrský dvůr (Bruderhof), v němž
inspirován prvotní křesťanskou církví zreorganizoval život komunity, vyznávající pouze
společné vlastnictví, důsledný paciﬁsmus,
izolaci „od světa“ (včetně odmítání přísahy)…
Velmi významnou roli hrálo u novokřtěnců
vzdělání (zakládání společných školek a škol),
protože každý měl víru čerpat přímo ze zdroje, tj. četbou Písma. Sám Hutter byl vynikající
kazatel, o němž se tvrdilo, že „mluvil z Boha,
ne ze svého těla.“ Hutter v Hustopečích působil jako hlavní představitel moravských i tyrolských novokřtěnců, a to do roku 1535. Koncem
toho roku se zúčastnil jedné ze záchranných
akcí, při nichž byli nemilosrdně stíhaní tyrolští
a korutanští novokřtěnci převáděni do bezpečí
na Moravu. Přitom došlo k Hutterově zatčení
v Klausenu a po všech třech stupních mučení,
při němž se neodřekl víry a neprozradil žádného ze spolupracovníků, byl v lednu 1536 upálen
uprostřed Innsbrucku jako „mučedník víry“.
Osiřelí souvěrci se pak začali označovat
jako Hutterští bratři. Na Moravě pak setrvali
až do 28. září 1622, kdy byli v rámci rekatolizace
vypuzeni kardinálem Františkem z Ditrichštejna ze země. Poté začala jejich dlouhá anabáze
po různých zemích, která v druhé polovině
19. století skončila v USA a Kanadě. Dnes se
k Hutterským bratřím hlásí na 50 tisíc lidí,
kteří nadále žijí v majetkovém společenství v
„bruderhofech“ a kteří se kromě víry a způsobu
života drží i dalších tradic (užívají například
tzv. hutterskou němčinu, tradiční lékařství
podle Paracelsa apod.).
V září 2022 uspořádá město Hustopeče
setkání hutteritů, kteří se u příležitosti 400.
výročí jejich vyhnání, zúčastní odhalení pamětní desky Jakoba Huttera v blízkosti původního
bratrského dvora u Rajhradské studny.
Soňa Nezhodová

Zdroj: Etnograﬁcký ústav MZM

V nadcházejícím roce 2022 si Hustopeče
připomenou dvě významná jubilea: 450. výročí
povýšení na město a 400. výročí vyhnání Hutterských bratří.
První z výročí nás vrací do doby, kdy
se Hustopeče těšily největšímu rozkvětu
i bohatství díky rozvitému vinařství, obchodu s dobytkem a kdy zde panovala nebývalá
náboženská tolerance. Počátkem sedmdesátých let 16. století požádali představitelé zdejší
samosprávy císaře Maxmiliána II. o povýšení
svého městečka na město, aby se dostalo na
roveň jiným sídlům markrabství. Císař Maxmilián II. žádosti svých věrných poddaných vyhověl a listinou, danou ve Vídni 15. února 1572,
Hustopeče povýšil na město a udělil jim nový
znak. Hustopeče od té doby užívají polcený štít
s třemi štrychy, spodním červeným, prostředním zlatým a svrchním též červeným, přičemž
v prostředním je položen červený hrozen vína
a v horním vinařský kosíř se zlatými střenkami,
levá půle štítu je zlatá s polovinou bílého orla
s červeným jazykem. Dále v téže listině císař
Hustopečským povolil pečetit své písemnosti
červeným voskem a navíc udělil novopečenému městu právo pořádat třetí výroční trh
s počátkem stanoveným na šestý den po svátku sv. Kunhuty, v trvání po následujících osm
dnů.
Ve stejné době žili v Hustopečích díky
vskutku nebývalé tolerantnosti zdejší vrchnosti (starobrněnský cisterciácký klášter
Králové) vedle poddaných katolického vyznání
i evangelíci, jejichž počet stále narůstal. Luteránská většina nakonec pořádala bohoslužby
v kostele sv. Václava a katolická menšina se

Jakob Hutter 1600 St. Lorenzen–1536 Innsbruck

Rajhradská studna v roce 1720

Rajhradská studna v roce 1943
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SKAUTSKÝ ODDÍL
Po dvou letech se sešli skauti partnerských měst
vedoucí ještě pojedou na setkání vedoucích,
takže jsme rádi, že se to tak pěkně zase rozjíždí,“ těší se Štěpán.
-nov-

Foto: Veronika Nováková

Necelá padesátka skautů z Hustopečí setkání navnadila skauty na další akce, které
a Benátek nad Jizerou se sešla na společné je v nejbližší době čekají. „V polovině prosince
víkendovce pod kostelem sv. Václava. Chyběli nás čeká tradiční přespávací oddílovka, roznos
zástupci slovenské Modry, kteří kvůli přísným Betlémského světla den před Vánocemi a naši
opatřením nemohli dorazit. „Je nás tu asi 45 od
sedmiletých dětí až po 20leté vedoucí, takže je
to pestré,“ představil účastníky vedoucí Štěpán
Prokeš.
Protože se podobné akce dva roky nekonaly, někteří účastníci se viděli úplně poprvé.
„Zpočátku to bylo trochu nervózní, protože se
za dva roky skauti protočili. Ale jinak je to fajn,
protože se seznámíte, získáte nové kamarády a kontakty, takže to žádná velká překážka
nebyla,“ usmívá se Štěpán.
Víkend plný bojových her doplnily prohlídky kostela a dalších památek, výšlap k rozhledně a skupinky skautů jste mohli potkat
i v ulicích při stopovací hře. Na podobné aktivity jsou děti zvyklé i z klasických družinek, které
se v Hustopečích naplno rozjely. „Od září se
rozběhla klasická družinková činnost a musím
říct, že je nás hodně. Máme hodně družinek,
neustále nám přibývají členové, což je fajn,
fungujeme dobře,“ pochvaluje si Štěpán.
První vlaštovky v podobě družebního Pod kostelem se potkalo 45 skautů.

Činnost skautského oddílu od začátku školního roku
Skautský rok začal pro náš oddíl v sobo- i jako nábor pro děti, které chodí do 1. 2. třídy, zali jsme nová
tu 18. září 2021, kdy jsme oslavili výročí 30 let takže zde byla možnost si popovídat s rádci p ř á t e l s t v í ,
od založení novodobého skautského oddílu dětí a zeptat se jich na nějaké důležité a zají- vyměnili
si
v Hustopečích. Výroční akce proběhla na Křížo- mavé informace z pravidelného života oddílu. různé poznatvém kopci v kulisách podzimního sychravého Za vedoucí mohu říct, že akce se i přes horší ky o fungování
počasí. Jeho dopolední část byla věnována počasí vydařila a doufáme, že nějakou podob- oddílů v našich
našemu skautskému středisku. Přijeli za námi nou zase brzy uspořádáme.
městech a hlavně
kamarádi z Křepic a Vranovic, a program probíDruhou velkou akcí, která v prvním čtvrt- si užili hodně zábavy
hal děleně pro větší a menší děti.
letí letošního školního roku proběhla, bylo a zajímavých her. A už teď
Po pauze na oběd dostala široká veřejnost partnerské setkání se skautskými skupinami se moc těšíme na pokračování naší vzájemné
možnost vyzkoušet si všemožné skautské z partnerských měst Hustopečí, které se usku- spolupráce.
dovednosti. Od orientace v mapě až po střel- tečnilo od 5. do 7. listopadu.
Štěpán Prokeš
bu z luku nebo vzduchovky. Tahle část sloužila
Věřím, že obě akce přinesly užitek. Navá-

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Pohádka máje v Boleradicích

Foto: Bohumila Defeldová

V neděli 7. listopadu jsme opět vyjeli za přírody. Režisérka Iva Kahounová dramatizadivadlem. Naším cílem byl Divadelní spolek ci upravila a doplnila vlastními originálními
bratří Mrštíků v Boleradicích a jejich divadel- scénami. Představení ozdobili svými výkony
ní hra Pohádka máje. Idylický milostný příběh i tři hustopečští herci - postavu Ríši ztvárnil
Viléma Mrštíka se odehrává na konci 19 století Juraj Háder, řídícího skvěle zahrál Miroslav
v Ostrovačicích a vypráví o lásce pražského Strouhal a Ríšu ve zralém věku věrohodně
studenta Ríši k Helence, dcerce ostrovačického ztvárnil Zbyněk Háder.
revírníka. To vše na pozadí probouzející jarní
Bohumila Defeldová

V Pohádce máje se představili tři hustopečští herci.
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Stihli jsme muzikál o Janě Eyrové

Foto: Bohumila Defeldová

V pátek 29. listopadu jsme vyrazili do Městského divadla v Brně na muzikál Jane Eyrová.
Cesta byla poněkud dramatická. Před nájezdem na dálnici jsme viděli dlouhou kolonu
stojících aut a v dálce blikající majáčky. Pan
řidič Milan Dufek se proto okamžitě otočil
a jeli jsme po "staré silnici". Díky jeho prozíravému rozhodnutí jsme celé představení včas
stihli.
Samotný muzikál vznikl podle románu

slavné spisovatelky Charlotte Brontëové. Je
to příběh osiřelé dívky, která se ke svému
štěstí musí probojovat mnoha strastmi. Na
své životní cestě se mimo jiné setkává s Helenou, od které se naučí čelit nespravedlnostem
odpuštěním. Muzikál vypráví romantický
příběh lásky mezi Jane a Edwardem. Vynikající výkony všech herců diváci ocenili dlouhým
potleskem ve stoje.
Bohumila Defeldová

Výkony herců jsme odměnili potleskem ve stoje.

Tábor seniorů ve Vysokých Tatrách

Foto: Bohumila Defeldová

Každoroční tábor seniorů partnerských
měst v letošním roce připravilo město Modra
v termínu 10.—16. 10. ve Vysokých Tatrách.
Nejdříve se desítka účastníků z Hustopečí
přepravila autobusem do Olomouce, kde jsme
se spojili se skupinou z Benátek. Slovenští
přátelé přistoupili v Bytči. Ubytování i stravování bylo skvělé, vždy za dodržení všech hygienických podmínek a nařízení.
Program byl velmi bohatý, náročný a každý
se zúčastnil podle svých možností. V nabídce
byla prohlídka Tatranské Lomnice, Štrbského
plesa, nejstaršího dřevěného kostela v Kežmaroku, výjezd lanovkou na Hrebienok a odtud
sestup ke Studenovodským vodopádům.
Právě tento sestup byl velmi náročný, šlo se po
velkých kamenech. Namáhavá cesta ale stála
za ten dechberoucí pohled a náš obdiv patří
kamarádovi Jožkovi, který celou cestu zvládl
o dvou berlích.
Vedoucí tábora Ing. Medlen rozhodoval Mezinárodní tábor seniorů 2021.
o výšlapech operativně podle počasí, abychom
byli v bezpečí a měli výhled do okolí na maje- Urbánkovi. Zpívali naše krásné moravské
Velké poděkování organizátorům, jmenostátní hory.
písničky, ale i české a slovenské. Ostatní účast- vitě Ing. Medlenovi, za velmi hezký společV hotelu byl k dispozici krytý bazén níky strhli ke společnému zpěvu.
ný pobyt. Příští rok se budeme těšit na další
a bowling. Každý večer byl společenský, velmi
Účastnice z Benátek nás učily tvorbu hvěz- setkání, tentokrát pod taktovkou Benátek nad
často za doprovodu naší Fialovy kapely ve slože- diček ze slámy. Čas jsme si našli i na návštěvy Jizerou.
ní: harmonika Jirka Fiala, ozembouch a zpěv cukrárny a kavárny - na kafíčko a nějakou sladBohumila Defeldová
Laďa Fiala. Zpěvem je doprovázeli manželé kost k tomu.

Přejme si veselé Vánoce a hodně zdraví!
Vážení členové a příznivci našeho svazu,
dovolte, abych Vám popřála požehnané
vánoční svátky prožité ve zdraví
a v kruhu rodiny i přátel. V novém roce
2022 si přejme hlavně hodně zdraví,
štěstí, rodinnou pohodu, optimismus
a Boží požehnání.
Děkujeme za podporu a pomoc paní
starostce a všem představitelům města
Hustopeče, zvláště pak sociálnímu
odboru a vedoucímu Mgr. Lazovi.
A na závěr dovolte, abych vyslovila
přání - prosím, nechte se očkovat proti

koronaviru. Očkování ztrácí účinnost
s postupujícím časem, a to zvláště
u starších lidí a lidí s chronickým dalším
onemocněním. Zvažte třetí dávku,
samozřejmě po domluvě s Vaším
lékařem. Lze se registrovat na očkování
i v Nemocnici Hustopeče. Zvažte
i očkování proti chřipce.
Velmi nám všem chybí naše vzájemné
setkávání. Očkování je jedna z možností,
jak se z této šlamastiky dostat. Děkuji.
Bohumila Defeldová
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HUSTOPEČE SE BAVÍ
Milovníci historie, a především obdivovateVýklad paní Šimkové byl velmi obsáhlý
lé panovnice Marie Terezie zapláli radostí. Ve a detailní, a to i přes to, že historie je pouze
čtvrtek 21. října se v místní knihovně konala jejím koníčkem. „Veškeré informace čerpám
přednáška paní Dany Šimkové, která poslu- především z knih a prohlídek zámků. Historii
chače zavedla do 18. století a život císařovny jsem kdysi dávno chtěla studovat, ale nakonec
představila poněkud neobvyklým způsobem.
z toho sešlo a mám vystudovanou klasickou
V tom, kdo bude návštěvníkům přednášet,
měli všichni hned jasno. V knihovně byla jen
jedna osoba oděná do dobových šatů, a tou
byla právě přednášející Šimková. Celou přednášku vedla v ich-formě. „Budu povídat o tom,
jaké to je být samotnou Marií Terezií. Všichni
ji pravděpodobně známe z dějepisu, víme, kdy
se narodila, kdy umřela a že měla hodně dětí,
ale já se zaměřuji spíš na to, jaké to opravdu
je – být císařovnou, zajistit mír pro celou zemi,
provdat a oženit svoje děti…,“ odhalila oblasti
Kostým posluchače překvapil.
přenášky Dana Šimková.

Foto: Tereza Slámová

Knihovnu navštívila Marie Terezie
latinu a řečtinu. Dějepis mě ale baví hodně,“
vysvětluje přednášející.
Během přednášky proběhla spousta interakcí s posluchači. Ti byli „Marií Terezií“ několikrát zkoušeni a také zváni před publikum,
aby si střihli roli některé z historických postav
v obklopení panovnice. Přednáška o Marii
Terezii však není tou jedinou, jakou má fanynka historie Šimková v rukávu. „Přednášek mám
momentálně 13, hlavně přednáším o Titanicu,
tím se zabývám 23 let, to je moje nejdůležitější
přednáška. Mám také přednášky o Napoleonovi, státních hymnách, koledách, Velikonocích, založení republiky, opeře a třeba i Harry
Potterovi,“ jmenuje mimo jiné také lektorka
a spisovatelka Dana Šimková.
-slamČlánek byl zveřejněn 22. 10. 2021 na webu města.

Půjčte si knihy online
Půjčit a přečíst si knížku z hustopečské zakoupili. Po přihlášení do uživatelské sekce se ny. „Je to z toho důvodu, že je nutné vyplnit
knihovny bude zase o něco jednodušší. Čtená- mohou čtenáři podívat, co všechno již přečetli, a podepsat přihlášku, doložit občanský průkaz,
ři mají nově k dispozici moderní knihovní mohou si nechat knížku rezervovat. A nově je seznámit se s knihovním řádem a podobně.
systém Tritius. „Je to vyšší stupeň od Clavia, tu i služba Odložit z poličky, což znamená, že Pak už si stačí zadat svůj PIN a do systému se
který jsme využívali doteď. Tritius je samo- i když máme knihu v knihovně k dispozici, tak lehce dostanete odkudkoliv,“ vysvětluje Unverzřejmě modernější a uživatelsky jednodušší,“ ji čtenáři odložíme a on si pro ni přijde, aby dorbenová.
neskrývá radost z nového systému knihovnice mu ji nikdo nevzal, aby ho někdo nepředběhl,“
Tritius nabízí čtenářům i další služby,
Jana Unverdorbenová.
které má naše knihovna v plánu brzy vyzkouvysvětluje knihovnice.
Elektronický katalog v hodnotě 240 tisíc
Všech 30 000 svazků je v katalogu šet. „Chtěli bychom po novém roce vyzkoukorun byl pořízen z grantu Ministerstva kultu- roztříděno do kategorií jako v knihovně šet i půjčování elektronických knih, tak jsme
ry se spoluúčastí města Hustopeče a čtenáři a hledání je velmi intuitivní. Aby se čtenář do s kolegyní velmi zvědavé, jaký o to bude zájem,“
jistě nejvíce ocení možnost připojení online, systému dostal a mohl knížku zapůjčit, musí těší se knihovnice.
a to z počítače i mobilního telefonu. „Na titul- být v knihovně registrovaný. Tato registra-novní stránce jsou pěkně vidět novinky, které jsme ce probíhá pouze osobně v budově knihovČlánek byl zveřejněn 4. 11. 2021 na webu města.

Do kina na dílničky i naslepo

Foto: Veronika Nováková

Prostory hustopečského kina neslouží děti i rodiče Ondrová.
ce ohodnocen na ČSFD, a pak francouzský ﬁlm
jen ﬁlmovým novinkám. V poslední době se
Druhým počinem je kino Naslepo, kdy Z Paříže do Paříže.“
v Hustopečích doslova roztrhl pytel s dopro- zhruba jednou za 14 dní se v neděli navečer
A pracovníci kina nezapomínají ani na senivodnými aktivitami, které s ﬁlmem zdánlivě necháte překvapit, jaký ﬁlm zhlédnete. Platí ory, kteří se však zatím společnosti stále vyhýnemají mnoho společného. „Na začátku toho- se až po skončení promítání, podle toho, jestli bají. „Nápadu promítat pro seniory se vzdát
to roku byl pro kina vyhlášen projekt, v rámci jste byli s ﬁlmem spokojeni nebo ne. „Zatím nechceme a určitě to zkusíme zase později.
kterého jsme měli vymyslet aktivity, které by jsme naslepo promítali dvakrát. Poprvé to byl Momentálně senioři do kina moc nechodí,
pomohly vrátit diváky do sálů. Toho jsme se ﬁlm Na shledanou tam nahoře, který byl vyso- zájem je minimální.“
rádi chytili,“ vysvětluje vedoucí kina Martina
Jinak se ale návštěvnosti kina vrací do
Ondrová.
normálu a pravidelně se tak mohou promíPrvní z nich jsou výtvarné dílničky, které
tat nejnovější ﬁlmové trháky. „Návštěvnost
jednou za 14 dní v neděli navazují na promíje opravdu pěkná a souvisí to i s tím, že se do
tání pro děti. Po skončení pohádky si mohou
kin dostávají odložené premiéry vynikajících
malí návštěvníci vyrobit na památku něco,
ﬁlmů. Teď je to třeba český dokument Karel,
co s ﬁlmem souvisí. Po pohádce Myši patří
který stále vyprodává sál. A blíží se další premido nebe si děti vyráběly masky a po pásmu
éry ﬁlmů, z těch českých jmenujme třeba Přání
českých večerníčků zase divadýlko s loutkami.
Ježíškovi nebo Vánoční příběh. Můžu říct, že je
„Není potřeba se nikde nijak hlásit ani nic platit,
opravdu na co se těšit,“ usmívá se Ondrová.
prostě si jen koupíte vstupenku na ﬁlm a po
-novskončení přijdete za námi do kinokavárny,“ zve Na děti čeká po promítání doprovodný program.
Článek byl zveřejněn 26. 10. 2021 na webu města.
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Foto: Veronika Nováková

Beneﬁční koncert podpořil tornádem zasažené obce
Už to bude půl roku, co se nedaleko Husto- ných obcí. „My jsme do Hustopečí přijeli vlast- a koncertů se soubor věnuje doprovodu bohopečí prohnalo ničivé tornádo. A stále jsou ně také za vínem, protože jeden náš zpěvák služeb při kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrapotřeba šikovné ruce i ﬁnance na obnovu tu má známého vinaře. Nicméně když už mi, což značně ovlivňuje repertoár. Během
všeho, co bylo zdevastováno. V Hustopečích jsme přijeli na Moravu, tak jsme prostě spojili odpoledne zazněly skladby od renesance
jsme proto v sobotu 13. listopadu rádi přivíta- příjemné s užitečným a nabídli jsme tady náš po současnost a přestože je těleso převážně
li soubor Codex Temporis z Příbrami, jejichž koncert,“ vysvětluje dalekou cestu sbormistr acapellové, rozezněly se kostelem i varhany.
beneﬁční koncert podpořil rodiny ze zasaže- Lukáš Marek. Dvacetičlenný soubor se před- Oživení hudebními nástroji se soubor nebrástavil v kostele sv. Václava s hudebním vystou- ní. „V Příbrami spolupracujeme ještě s jedním
pením, jehož výtěžek byl určen rodinám z obcí souborem, který hraje na staré lidové nástropostižených tornádem. A byl to jejich v pořa- je a zpívají lidovou hudbu i starou duchovní
dí již třetí koncert s tímto účelem. „My jsme muziku. Rádi se k nim občas přidáme a rozšiřuv podstatě okamžitě v tom červnu udělali jeme si tak vlastní repertoár,“ směje se Marek.
koncert u nás v Příbrami a pak ještě v blízké Kdo koncert nestihl a chtěl by přispět obětem
obci. Ta událost nás zasáhla, a proto jsme se tornáda, má možnost posílat dary na transnechali inspirovat dalšími soubory začali jsme parentní účet města Hustopeče, ze kterého se
výtěžky z našich koncertů posílat sem k vám rozdaly již 4 miliony korun.
-novna Moravu, přímo tedy do zasažených obcí,“
Článek byl zveřejněn 16. 11. 2021 na webu města.
neskrývá dojetí sbormistr. Kromě beneﬁcí
Codex Temporis přijeli z Příbrami.

Navštívili jsme Noc divadel v Boleradicích
potleskem. „To je takový zvyk všech nocí divadel, že vlastně vždycky v 19 hodin se všude
v divadlech tleská, abychom měli nějaký pocit
sounáležitosti“ vysvětluje Kahounová.
Jeviště poté opanoval divadelní spolek
Svatopluk z Hodonína s francouzskou detektivní komedií Osm žen a závěr programu patřil
komentované prohlídce. „Ty mají celkem ohlas
u návštěvníků, provedeme je všemi zákoutími
divadla, ukážeme jim kostým, kulisy, zázemí,
prostě všechno. A v nočním čase je to takový
tak jsme si promítli video z 50. ročníku Krako- kouzelný zážitek,“ uzavírá Kahounová.
nošova divadelního podzimu,“ pokračuje ve
Boleradický soubor se role hostitele ujal
výčtu připravených aktivit Kahounová.
skvěle a už se těší, až se vrátí na prkna, která
Po devatenácté hodině začal hlavní večerní znamenají svět.
program, a to trochu netradičně společným
-novFoto: Veronika Nováková

V Hustopečích jsme kvůli nemoci jedné
z hereček museli zrušit divadelní představení Třetí prst na levé ruce, a proto jsme vyjeli
na návštěvu do nedalekých Boleradic, kde
místní ochotnický spolek uspořádal v sobotu
20. listopadu Noc divadel. „Naše Noc divadel
začala už v 10 hodin dopoledne, kdy tady zasedalo oblastní předsednictvo Svazu českých
divadelních ochotníků. Odpoledne jsme tu
měli seminář pro divadelníky Jihomoravského
kraje, abychom probrali možnosti společných
aktivit,“ seznamuje nás s celodenním programem členka souboru Iva Kahounová.
V odpoledních hodinách si návštěvníci
z řad veřejnosti vyzkoušeli divadelní kino.
„Máme bohatý archiv a kvalitní dataprojektor,

Alfons opět spolu v Městském muzeu

Foto: Tereza Slámová

„Opět spolu“ – to je název nové výstavy suje proces svojí tvorby další ze členů Alfonse, te, není špatné se prezentovat, vaše obrazy se
výtvarné skupiny Alfons, která od neděle Roman Müller.
doma kupí, a tak společně občas něco vysta7. listopadu zdobí stěny městského muzea.
Doba covidová umělcům a výstavám příliš víme, uděláme si nějakou schůzi… s Alfonsem
Kromě uměleckých děl členů výtvarného nepřála, a tak se některé obrazy členů skupiny vystavuji rád, i přesto, že jsem v osobním živouskupení zde tentokrát najdete i obrazy jejich na jaře objevovaly alespoň ve vitríně Domu tě docela individualista. Samostatně se vystahosta – Terezie Tomkové. „Už jsme měli i pár paní Nohelové. S tím mají výtvarníci spoje- vovat stydím, ale se skupinou se rád svezu,“
tematických výstav, ale většinou naši členové nu nejednu vzpomínku. „Pro mě to znamená směje se Roman Müller.
vystavují nová díla a ta, která uznají za vhod- velký kus minulosti. Když tam bydlel ještě
-slamná,“ vysvětluje výběr obrazů Bohuslav Janovský, sochař Otakar Sídera a paní Nohelová se
člen výtvarné skupiny Alfons, který i tentokrát jmenovala Síderová, byl tam docela bouřlivý
přispěl svými černobílými kresbami.
noční život,“ usmívá se Bohuslav Janovský. „Já
Každý člen přichází se svou vlastní tvorbou mám zase krásné vzpomínky z dětství, kdy
i technikou, což výstavu činí velmi rozmanitou. tam byla opravna punčoch a silonek a já jako
„Když skončím se vším, co mě baví, tak si zale- malé dítě jsem tam docházela za paní švadlezu do pracovny, koupím si barvy, štětec nebo nou,“ přispívá svou sondou do minulosti malířhoubu, vyliju vše na dřevotřísku nebo na plát- ka Dana Teinitzer.
no, chvíli u toho stojím, rozmáznu to jednou,
Výtvarníci z uměleckého sdružení si často
dvakrát, třikrát… pak se k tomu vrátím, a když plní především formální náležitosti členství,
jsem třeba po čtyřech dnech smířený s tím, že ale ve svém, téměř už 50letém působení vidí
to můžu podepsat, tak to pustím dál,“ popi- mnohem větší podstatu. „Když už něco udělá- Výstava trvala téměř celý listopad.
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Šmardovo divadlo nabídlo několik žánrů

Foto: 2 × Tereza Slámová

Šmardovo sousedské divadlo otevřelo
podzimní divadelní sezonu v našem městě
už po třiadvacáté. Tato nesoutěžní divadelní
přehlídka amatérských divadelních souborů
své jméno získala podle pedagoga, hudebníka, učitele hudební školy, ale také varhaníka
ve zdejším kostele, pana Antonína Šmardy,
jehož pamětní desku najdete na budově ZUŠ
v Komenského ulici. „Pan Antonín Šmarda
neskládal pouze muziku pro orchestry, ale
také pro divadla. Byl to nesmírně kulturní
člověk, který pro kulturu a hudbu celý život žil.
Víme, že byl také jedním z iniciátorů družby
se slovenským městem Modra hned po druhé
světové válce. Tato družba byla přerušena po
sametové revoluci a následně znovu obnovena, a tak tu máme díky němu v Hustopečích
i město Modru,“ komentuje zásluhy pana
Antonína Šmardy paní starostka Hana Potměšilová.
Divadelní přehlídku odstartovalo v pátek Divadelní přehlídka je stálicí v kulturním programu města.
5. listopadu historické drama Kulhavý mezek se svou hrou sklízí úspěchy po celé republice. potom v něm ještě dlouho doznívá,“ popisují
aneb Výbuch na jičínském zámku v podání „S touto inscenací jsme se nejdříve představili náročnost ztvárnění ochotníci Věra Stojarová
Divadelního souboru bratří Mrštíků z Bole- na oblastní přehlídce v Němčicích na Hané, a Radim Kachlíř.
radic. Na pódiu se objevili pouze tři herci, ti z ní jsme postoupili i na národní přehlídku
Divadelní spolek Slavkov u Brna se pyšní
Krakonošův podzim ve Vysokém nad Jizerou, dlouholetou tradicí a téměř 50 členy. Ve spoli tam jsme sklidili velké úspěchy. Inscenace ku se objevují i herci z dětských řad. „Hrajebyla doporučena na Jiráskův Hronov a všichni me od pohádek přes hudební představení
tři protagonisté této hry získali ceny za herecké až po konverzační komedie, děláme recitace,
výkony, pan režisér dostal cenu za režii, obdr- komponované večery,“ vyjmenovává seznam
želi jsme i cenu za scénu a kostýmy, takže je to aktivit souboru herec Kachlíř.
jedna z inscenací, které budou v historii boleDivadelní přehlídku završil v neděli odpoleradického divadla patřit mezi ty nejvýznam- dne komornější divadelní spolek DivOch – ten
nější,“ skromně přiznává herec Juraj Háder.
k nám do Hustopečí přivezl pohádku. „Naše
Sobotní večer patřil Divadelnímu spol- základna je v Rajhradu, kde zkoušíme v restauku ze Slavkova u Brna. Ten se představil se raci na kině, soubor nemá stabilní členskou
svou trpkou komedií Manželé v nesnázích. základnu, jádro ale tvoří zhruba osm lidí,“
Celé představení patřilo pouze samotnému představuje soubor režisér Marek Hlaváč. Vtip„manželskému páru“, tedy dvěma hercům na ná pohádka O nešikovné čarodějnici, se kterou
scéně. „Je to obrovský rozdíl, hrát v partě a hrát herci na přehlídku zavítali, je autorským dílem
jen ve dvou – je to náročné fyzicky i psychicky, přímo členů souboru. Pobavila nejmenší, ale
protože musíte hodinu a půl táhnout celou také jejich dospělé doprovody. „Jedna naše
scénu. U jiných představení, kde se objevíme kolegyně, členka souboru, napsala pohádku,
jen v pár výstupech, si můžeme předtím jít a my ji jsme společně s kolegyní Pavlou Gerlinzaplavat a uběhnout třeba maraton, tady ne. gerovou zpracovali do divadelní hry. Je to takoToto představení je velmi intenzivní. Člověk se vá pohádka s poučením,“ líčí Hlaváč.
Na dětské diváky čekala pohádka O čarodějnici.
musí soustředit a po odehrání to ještě vstřebat,
-slam-

Rozsvícení vánočních stromů na Dukelském náměstí je pro hustopečské symbolem
začátku adventní doby a blížících se Vánoc.
Letos už podruhé jej nemohl doprovodit
tradiční program v podobě adventního punčování, řemeslného jarmarku a hudebního
doprovodu. Opět jsme tedy vyzkoušeli sílu
sociálních sítí a rozsvícení stromů jsme přenášeli online za doprovodu vánočních písní, které
vyhrával městský rozhlas. I tak se našly desítky
zvědavců, kteří se o krásný zážitek nechtěly
nechat připravit a přišly se na náměstí dívat

osobně. Všechny pozdravil a klidné svátky
popřál místostarosta Bořivoj Švásta a dokonce
i místní Hustí Hudebníci si dali pod stromem
sraz a zazpívali několik koled. Mrazivé počasí
nedovolovalo dlouhé postávání, a tak se malé
hloučky brzy rozešly do svých domovů. Věříme, že ať už jste rozsvícení stromů sledovali na
náměstí nebo online, navodili jste si tu správnou vánoční atmosféru.
Děkujeme za přízeň a pevně doufáme, že za rok
už se opravdu sejdeme se vším všudy... Dukelské náměstí osvěcují dva vánoční stromy.
MaKové panenky

Foto: Veronika Nováková

Stromy svítí, začal advent!
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I letos vám pomůžeme s dárečky
Nevíte čím byste na Vánoce udělali radost
svým blízkým? Máme pro vás tip. Na příští rok
chystá Marketing a kultura města Hustopeče
řadu kulturních akcí. Vstupenka na koncert či
divadlo jistě potěší. A pokud nevíte, jaká vstupenka vaše blízké potěší, můžete jim zakoupit
dárkovou kartu a oni si sami vyberou, kam
zavítají.
Předprodej: Turistické informační centrum,
Dukelské nám. 42/15, Hustopeče a www.
kinohustopece.cz

Co máme pro vás připraveno?
neděle 9. 1. 2022 v 18.00 hodin
v kostele sv. Václava a sv. Anežky České
Novoroční koncert MARTINA CHODÚRA
pondělí 21. 2. 2022 v 19.30 hodin v kině
Divadelní představení BLÁZINEC s Miroslavem Táborským
úterý 10. 5. 2022 v 19.30 hodin v kině
Divadelní představení ZNOVU A LÍP
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MAPík našel v Hustopečích vítěze dvou kategorií
Odměnou byly dětem pamětní diplomy, balík bil. „Za pár dní jedeme do Prahy, tak ho určitě
sladkostí a hlavně bezdrátová fototiskárna, hned vyzkoušíme,“ těšila se Natali. První část
ze které měly radost především paní učitel- soutěže si okamžitě získala nadšené soutěžíky. Vítězka kategorie do 15 let, dvanáctiletá cí a výběr vítězů nebyl jednoduchý. „Celkem
Natali Wechová, si cenu převzala pře zraky nám do soutěže dorazilo asi 300 fotograﬁí
svých spolužáků přímo na Základní škole a vítěze jsme rozdělili podle několika kritérií
Komenského. „My s mámou hodně jezdíme a kategorií. Prvního října odstartovalo druhé
po výletech, proto jsme tohle vzaly jako tako- kolo a všechny informace o trasách i posílání
vou osobní výzvu a kromě muzeí jsme si prošly fotek najdete na našem webu www.maphusúplně všechno. Bylo to super a nejvíc se mi topecsko.cz,“ pozvala k účasti koordinátorka
líbilo, že jsem to celé mohla absolvovat právě Hradilová.
-novs mámou,“ usmívala se Natali při přebírání cen.
Článek byl zveřejněn 17. 11. 2021 na webu města.
Odnesla si diplom, kalendář a také fotograﬁcký objektiv k telefonu, který se jí okamžitě zalí-

Natali putovala se svou maminkou.

Třída Želviček se raduje z nové tiskárny.

Foto: 2 × Veronika Nováková

Místní akční plán Hustopečsko spustil
v létě první kolo velké soutěžní hry Putování s MAPíkem, v jejímž rámci mohli zájemci
putovat po stanovených trasách a posílat
odtud soutěžní fotograﬁe. První kolo soutěže
bylo uzavřeno koncem září a Hustopeče mají
mezi vítězi několik zastoupení – třídu Želviček
z Mateřské školy Na Sídlišti a Natali Wechovou ze sedmé třídy Základní školy Komenského. „Je to soutěžní hra, která bude mít několik
kol a její podstatou je poznávání krás zdejšího
mikroregionu ORP Hustopečsko,“ představila
cíl hry koordinátorka soutěže Michaela Hradilová. Mateřská škola Na Sídlišti si díky aktivitě
třídy Želviček převzala titul "MAPíkova škola"
v úterý 16. listopadu. „My rádi podnikáme
dobrodružné výpravy a dlouhé procházky,
takže když se nám dostala do ruky soutěžní
brožurka, tak jsme vůbec neváhali. V Hustopečích je spousta míst, které děti vůbec neznají,
takže jsme spojili příjemné s užitečným a užili
jsme si to,“ neskrývala nadšení paní učitelka
Alena Kovaříková, která fotky obětavě posílala.

Městská knihovna v podzimním čase mentárních záběrů. „Tato expedice, o které
hostila další přednášku. Tentokrát byla cesto- dnes budeme povídat, trvala šest týdnů, byli
vatelská, a to v podání manželů Márových, jsme tam od půlky srpna do konce září, a jinak
které už hustopečské publikum moc dobře jsou ty expedice různě dlouhé podle toho, jak
zná. Není divu – místní knihovnu, kde před- jsou časově náročné. Když jsme třeba objížděli
náší o svých cestovatelských zážitcích, ve Austrálii kolem dokola, trvalo to čtyřicet čtyři
čtvrtek 18. listopadu navštívili už popáté. Jiří dní. A pak třeba v Japonsku, coby drahé zemi,
a Alena Márovi. Při svých dřívějších návště- jsme vydrželi jen tři týdny,“ vysvětluje cestovách už posluchačům stihli povyprávět o Africe, vatel. Jiří a Alena Márovi se na své cesty vydali
Austrálii, Japonsku, západě Spojených států především kvůli nemocnému synovi, kterému
amerických i Havajských ostrovech. „Dneska chtěli splnit jeho cestovatelské sny. Ty si oni Přednášku doplnily projekce videí a fotograﬁí.
se podíváme na – podle nás – nejexotičtější sami plní doteď a nezastavily je ani ztížené
místa v Evropě a pocestujeme postupně přes podmínky během posledních dvou let. „Každá
Dánsko a Faerské ostrovy na Island a pak si doba přináší svoje. Teď se nemůže do zahra- sáti zemích světa. Podle mě by se lidé hlavně
odletíme na týden do Grónska,“ jmenuje místa ničí, ale pořád máme svoji krásnou republiku, neměli bát cestovat a nemít výmluvy, protože
Jiří Mára. Přednáška s názvem Ve stopách můžeme cestovat po Česku nebo po Slovensku, neumí cizí jazyk. Ono to není úplně nejdůležiVikingů sice vzhledem k pandemickým okol- zas úplně to nemožné není,“ odhodlaně argu- tější, protože když jedete třeba do Kambodže,
nostem nenalákala tolik posluchačů jak bývá mentuje Mára. Světoznalci, jakými manželé tak tam se třeba nedomluvíte, ale ono to stejzvykem, přesto ale proběhla ve vší parádě. Márovi určitě jsou, už se na své cesty připraví ně nějak dopadne. Takže nebát se a nepodcePovídání o krokodýlech, návštěvě dánského a zabalí bez větších problémů. Podle nich to to ňovat se,“ radí cestovatel a spisovatel Jiří Mára.
-slamvelvyslance nebo fjordech se ujali oba manže- však nespočívá ani tak v šikovnosti, jako spíš
Článek byl zveřejněn 19. 11. 2021 na webu města.
lé a nechyběla ani barevná prezentace plná v odhodlání. „My se nepovažujeme za zkušedokreslujících fotek a dechberoucích doku- né cestovatele, ač jsme byli ve více než šede-

Foto: Tereza Slámová

Manželé Márovi vzali posluchače na Island
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MEDIAČNÍ A PORADENSKÉ
SLUŽBY HUSTOPEČE
• Mimosoudní řešení sporů
• Psychologické a sociální poradenství

Inzerce.

Inzerce.

Mgr. Andrea Bartlová, Tel.: 721 101 944

ROZŠIŘUJE TÝMY A PRO
SVÉ NOVÉ PROJEKTY HLEDÁ ABSOLVENT(K)Y
I ZKUŠENÉ PROFESIONÁL(K)Y
S praxí i bez praxe:
Svařování CO2 nebo robot
Operátoři / operátorky
výroby

PRO PENNY +86723(Î(

HLEDÁME
POKLADNÍ
OD

26 200 KÏDO 27 900 KÏ

40 H/TÝDEN

westfaliametal, https://jobs.lusk.io/westfalia-metal-sro

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
OD

32 000 KÏ DO 38 800 KÏ

Obsluha strojů
Elektroúdržba
Plánovač/ka s AJ
Hlavní účetní

40 H/TÝDEN

Máte zájem?
Kontaktujte nás na telefonu 281 018 018
nebo e-mailem: nabor@penny.cz

Naše PENNYWHÑPĳłHbýt i vaše PENNY!
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PODZIM S VÍNEM
Svatý Martin se vrátil do Hustopečí a přilákal davy
ale jen z těch schválených, které navíc musí máme kyselinky a vůbec všechno, co by víno
projít zvláštní komisí. Dneska tu máme třeba mělo mít, takže si myslím, že letos to bude
velmi oblíbený Muškát moravský, Müller Thur- krásný ročník,“ zhodnotil Pavel Košulič z obnogau, Svatovavřinecké, Modrý portugal, Zwei- veného Hustopečského vinařského bratrstva.
geltrebe, Veltlínské červené ranné, najdete tu
-novi klarety, rosé. Myslím si, že ta nabídka je letos
velmi bohatá,“ pochvaluje si produkční Hrnčiříková, která vína osobně vybírala a svážela do
Hustopečí.Na jednotlivých stáncích bodovala
vína všech odrůd a vypilo se úplně všechno.
Kromě ochutnávky vín si návštěvníci mohli
projít i řemeslný jarmark.
Na menším pódiu u radnice se představil
mladý vinař Filip Lutzký a diváky rozparádila a zahřála rodinná sestava Brúčkových ze
Základní umělecké školy. V odpoledních hodinách je vystřídala cimbálová muzika Kapric, Návštěvníci se dobře bavili.
jejichž zpívání vyprovodilo všechny milovníky
mladých vín z náměstí do otevřených sklepů.
Tam se hodnotil letošní ročník do pozdních
nočních hodin.
„Mladé víno má své kouzlo. Člověk se raduje z toho, že už je po vinobraní a že to dobře
dopadlo. Pro vinaře je to svátek, když vejde
do sklepa, projde si ty bečky a těší se, jaký ten
ročník bude. Letošní rok byl vinařsky celkem
dobrý. Září a říjen byly pro víno perfektní,

Akci doprovodil řemeslný jarmark.

Koštovalo se 25 druhů svatomartinských vín.

Foto: 4 × Veronika Nováková

Přestože Hustopeče byly v loňském roce
jediným městem v celém Česku, kam zavítal
svatý Martin na bílém koni, obdarovával tehdy
výhradně pracovníky v první linii. V letošním roce už bezpečnostní opatření dovolila
jeho příjezd na Dukelské náměstí a přivítat
ho přišlo několik stovek diváků se skleničkou
mladého vína v ruce. Stalo se v sobotu 13. listopadu v 11 hodin a 11 minut. V letošním roce
strašák koronavirových opatření opět obchází
všechny akce, proto se i svatomartinské posvícení muselo mírně upravit. „Většinou míváme
na náměstí obrovský stan, ve kterém je vlastně všechno. Ale v letošním roce jsme od toho
upustili, abychom předešli shromažďování
osob na jednom místě, takže jsme zvolili cestu
více menších stánků. Vína se nalévají v našich
městských stáncích a i pečenou husu si mohou
lidé dát ve zvláštním stanu,“ vysvětluje organizační změny produkční akce Karolína Hrnčiříková. Návštěvníci, kterých na náměstí přišlo
několik stovek se brzy a snadno zorientovali
a pustili se do ochutnávání svatomartinských
vín, což byl po obědě v podobě pečené husy
hlavní úkol a cíl odpoledne. „Máme tady
celkem 25 druhů vín z 12 vinařství. Svatomartinská vína se nemohou dělat ze všech odrůd,

Svatý Martin připil všem na zdraví.

Foto: 2 × Veronika Nováková

Nový koncept degustace světových vín vinaře nadchl
Zatímco sobotní výstavy Světového duelu Cílem galadegustace je konfrontace českých „V první řadě to budou Rýnské ryzlinky, kdy
vín se může zúčastnit každý, kdo si zakoupí a světových vín, porovnávání trendů a diskuse rozlejeme po dvou vzorcích z Německa, Franvstupenku, na odborný seminář, který výsta- o cílech a prioritách českého vinařství. Ve čtvr- cie a Rakouska. V druhé etapě budeme podávě předchází, jsou pozváni výhradně profe- tek 18. listopadu mohla padesátka účastníků vat výhradně francouzské Pinoty, aby vinaři
sionální vinaři a sommeliéři z celého Česka. porovnávat vzorky ve třech zvláštních blocích. mohli porovnat jednotlivé teroáry půdy. Na
závěr vždy podáváme francouzská vína Grand
Cru některé oblasti, tentokrát tedy všech
sedm Grand Cru Chablis,“ představil skladbu
vín zakladatel a koordinátor Světového duelu
vín Miroslav Hrabal.V letošním roce prošel
odborný seminář mírnými inovacemi, aby
z něj účastníci vytěžili co nejvíce informací
pro svou praxi. „První dva bloky rozlévaných
vín jsou anonymní, aby účastníci byli nuceni
více přemýšlet nad tím, jaký má víno původ,
jak s ním vinař pracoval a podobně. Letos
Hlavním hostitelem byl Miroslav Hrabal.
Nezbytností bylo prvotřídní sklo na degustační
jsme také využili spolupráce s Vinohradnicvzorky.
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kou fakultou Mendelovy univerzity. Jedna
studentka nám připravila informační podklady ke každému vínu. To vše proto, abychom
byli schopni to srovnávat s tím, co můžeme
eventuálně vyprodukovat tady u nás, a co
ne,“ vysvětluje nový koncept prezident Svazu
vinařů České republiky Martin Chlad. Všemi
bloky provedl vinaře Miroslav Hrabal, který
vína do Hustopečí osobně přivezl. „Mě prostě
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těší, když si o vínech můžeme s kolegy popovídat. Rád poslouchám názory vinařů a srovnávám si to s vlastním poznáním. Někdy se
shodneme, někdy ne, ale tak to má být. Každý
vinař a každé víno je solitér, ale je potřeba to
srovnávat, poznávat,“ usmíval se po celý večer
Miroslav Hrabal. Pořadatelé i účastníci byli
s úrovní a odborností letošního ročníku velmi
spokojeni. „Tuhle potřebu inovací a posouvá-

ní se někam dál vnímám i u dalších akcí, ale
nejdříve je potřeba, abychom domysleli, čemu
všemu mají sloužit, jak by měly vypadat, jaká
vína na nich budeme prezentovat, a která
tuzemská vína chceme a můžeme dostávat na
světovou úroveň,“ bilancuje Martin Chlad.
-novČlánek byl zveřejněn 19. 11. 2021 na webu města.

Foto: 2 × Tereza Slámová

Dva roky čekání na Světový duel vín se vyplatil

Ochutnat všech 500 vzorků bylo nemožné.

Světový duel vín je dlouho očekávanou
vinařskou událostí roku. Vloni se však příznivci
nejen tuzemského, ale především zahraničního vína nedočkali. Pandemie zapříčinila, že
se na jedenáctý ročník této exkluzivní výstavy
vín muselo počkat dokonce roky dva. O to větší
úspěchy však sklidil.
Letošní ročník Světového duelu vín nabídl
492 vzorků z 20 států světa, přičemž 192 bylo
z České republiky a 300 ze zahraničí. „Jsem
hrdý na všechna vína, která tady máme, ale já
osobně jsem srdcem Burgunďan, takže miluji
Chardonnay, Pinot Noir, Chambertin, Chambolle-Misigny… to mám velmi rád. Z bílých vín
jsou to Puligny-Montrachet, Chasagne-Montrachet, Mersault a Chablis. To jsou odrůdy,
které jsou opravdu etalony burgundského
vína, a ty miluji,“ pochvaluje si předseda organizačního týmu Miroslav Hrabal.
Ochutnat všech pět set vín je nemožné
i pro sebezkušenějšího degustátora. Přesto
se však k ochutnávce dá přistupovat systematicky, abyste svým chuťovým buňkám dopřáli co největší počet vzorků. „Za prvé musí
koštovat opravdu – a je to tady tak nastaveno
– po malých dávkách a udělat si v tom pořádek. U každé odrůdy si zaškrtnout, co budu
chtít vyzkoušet, před degustací si to projít,
zaznamenat, a potom po těch vzorcích jít,“
radí Hrabal. „Odpoledne už je to věc náhody,

města, Jana Hrádková.
Stejně jako všech ostatních akcí posledních dní, i této se dotkla opatření v souvislosti
s covidem. Ta se snažili organizátoři dodržet.
„Naší snahou je samozřejmě splnit všechna
vládní nařízení, takže všichni účastníci, kteří
dostali katalog, skleničku a pásku, se prokázali dokladem o prodělání nemoci, očkování
nebo negativním PCR či antigenním testem.
K dispozici jsme měli i samotesty, takže pokud
někdo doklad neměl, mohl si na místě zakoupit samotest, udělal si ho, a teprve potom mohl
Světový duel vín navštívit,“ líčí nepodceněnou
přípravu v oblasti hygieny Jana Hrádková.
Pandemie nezapříčinila pouze komplikace
v souvislosti s pořádáním samotné degustace,
ale také se sháněním vín, které mohli návštěvníci nakonec ochutnat. „I cestování s cílem získat
a nakoupit zahraniční vzorky bylo těžší, ale o to
pyšnější jsme, že jsme ten letošní ročník mohli
uspořádat. Takže si myslím, že i přes všechny
ty problémy, které jsme museli překonat, je ta
potkáte kamarády, každý už je veselý, tak vás dnešní akce povedená, je tady uvolněná atmotáhne tam a tam a už neuděláte nic,“ směje se. sféra, lidé mají dobrou náladu a všichni si deguVšechny, kteří se na organizaci této exklu- staci užívají,“ uzavírá Hrádková.
zivní výstavy vín podílejí, pojí především jeden
-slamcíl, a to ukázat místním vinařům, že se dá
stále kráčet kupředu a posouvat hranice nejen
ve vinohradnické oblasti. Tuto myšlenku si
pochvaluje i uznávaný vinohradník, šlechtitel
a vinař Lubomír Glos, který je velkým příznivcem Světového duelu: „Je to něco výjimečného a pro naše vinařství velmi přínosného. Pro
každého technologa, který u vína pracuje, by
bylo prospěšné, aby se s těmito víny, která tady
jsou, seznámil a porovnal tu kvalitu a dovedl
rozeznat, co je kvalitní a co není kvalitní. Je to
velkým přínosem a mně se to moc líbí – pravi- Nejvíce se degustovala vína z Francie.
delně tuto akci navštěvuji, abych věděl, jakým
Vína ročníku 2021 dozrávají ve sklepích
směrem se světové vinařství ubírá a jak se
našich vinařů a určitě se na ně všichni těšímění pohled na kvalitu vín.“
Světový duel vín se letos konal pojedenác- me.
Svaz zahrádkářů Hustopeče by rád všem
té, ačkoliv tato číslovka měla připadnout už
zájemcům o dobrá vína vyšel vstříc a chtěl
roku minulému. „Poslední ročník Světového
duelu vín byl v roce 2019, to byl jubilejní desá- by zorganizovat další ročník „vinařských
tý. Určitě nás v tu chvíli nenapadlo, že ten další, čtvrtků“ ve sklepě na Turhandlích.
Je samozřejmé, že všechno závisí na
jedenáctý, budeme připravovat až za dva roky.
Minulý rok jsme museli kvůli covidu akci vyne- vývoji koronavirové epidemie a pokud to
chat, i ročník 2021 byl do poslední chvíle nejis- bude možné, tak bychom v druhé polovině
ledna 2022 rádi začali.
tý, o to více jsem ráda, že se uskutečnil, že tady
Těšíme se a věříme, že se tam potkáme.
jsme, a že jsme mohli vína nabídnout,“ raduje
R. Tomeš, J. Teplý, ČZS Hustopeče
se vedoucí oddělení Marketingu a kultury
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U šálku kávy

s výtvarnicí Marií Grůzovou

Marie, vaše panenky sklízejí obrovský
úspěch, vypadají nádherně a jistě dalo
spoustu práce je ušít.
No to si pište! (smích) Nevěnuji se tomu
zas tak dlouho a nejsem ani švadlena, takže
mi to šití trochu trvá. Víte, já jsem asi před
čtyřmi lety šla do galanterie a tam si nějaké
dvě ženy povídaly právě o šití panenek. To mě
zaujalo, tak jsem se jich vyptala na podrobnosti, získala nějaké odkazy a pustila jsem
se do toho. Celou zimu jsem sjížděla internet,
pouštěla si videa a zkoušela, jak na to. Řeknu
vám, že to není nic jednoduchého a třeba jen
jedna nožička takové panenky, to je práce tak
na hodinu. Je to náročné, proto panenky také
nerada prodávám, protože k nim mám určitý
vztah. Občas nějakou věnuji známým.

Marie Grůzová

Narodila se v roce 1946 v Brně.
Pravidelně vystavuje svá díla
s výtvarnou skupinou Alfons.
Je autorkou ilustrací několika
vzdělávacích knih. Pro město
Hustopeče připravila dětské
omalovánky (k zakoupení na TIC).
Je vášnivou cestovatelkou,
navštívila obě pobřeží Severní
Ameriky, blízký východ, Spojené
arabské emiráty, Izrael a další.
Z každé cesty se ráda vrací proto, že
jí nikde nechutná tak, jako v jídelně
ZŠ Komenského.

Foto: 4 × Veronika Nováková

I když se v Hustopečích nenarodila, cítí se být
Hustopečankou. Její život je neodmyslitelně
spojený s výtvarným oborem místní Základní
umělecké školy a přesto, že je již v důchodovém věku, je aktivnější než většina o generace mladších. Naším hostem u šálku čaje je
výtvarnice Marie Grůzová, která po celý listopad vystavovala ve vestibulu knihovny své
ručně šité panenky.

Začala jste šít před čtyřmi lety. Šijete i dnes
nebo teď pracujete na něčem jiném?
Já se nerada na něčem zasekávám, ráda
výtvarné techniky střídám nebo kombinuji.
Opakovaně se vracím třeba k akrylu, protože malovat akrylem je krásná práce. Zrovna
nedávno jsem si ale říkala, že už jsem dlouhou dobu nedělala nic z keramiky, takže teď
se budu soustředit právě na tu. Zaujalo mě
třeba, že se z keramiky dají udělat miniaturní zahrádky a domečky, to bych právě chtěla
vyzkoušet.

doma až přespříliš. Dala jsem si závazek, že se
jich postupně začnu zbavovat, protože rostliny
vyžadují péči, aby se jim dařilo. Jsem vášnivá
cestovatelka a z každé cesty si vždycky přivezu
nějakou rostlinu na památku. Ne všem se pak
u mě doma daří. Proto jsem se rozhodla, že
budu postupně vyměňovat rostliny za sukulenty, protože ty nevyžadují tolik péče. Proto
taky chci zase začít s keramikou, protože na
sukulenty potřebuji misky a květináče. (smích)
Kde se ve vás vzalo všechno to výtvarné
cítění? Vedli vás rodiče?
Popravdě, sama nevím. Moje maminka
pochází z Mistřína a milovala ten slovácký
kraj a zdejší ornamenty. Vzpomínám si, že
mi vždycky malovala na školní sešity takové
malůvky, za které jsem se tehdy já jako dítě
styděla (smích), protože jsem to tehdy asi
nedokázala úplně ocenit. Tatínek byl spíš technický typ. Ale oba měli vztah k hudbě.

Ráda se učíte novým věcem?
To ano. Jsem teď v důchodu, takže mám
konečně na všechno dost času. A dnešní doba
nabízí spoustu možností. Sleduji internet
a nestačím se divit, jak jsou lidé kreativní a co
všechno zvládnou. Vlastně stačí jenom začít,
možnosti jsou neomezené. Zaujala mě třeba
eukaustika, což je vlastně malování horkým
voskem, úžasná věc. A hodně mě láká beton,
když vidím, co všechno se s ním dá dělat. Straš- Vy jste původem z Brna, jak jste se vůbec
ně se mi líbí mechové stěny, které jsou dnes dostala do Hustopečí?
ohromně populární. Mám v hlavě celou řadu
To bylo po roce 1968, kdy jsem skončila
nápadů, které bych chtěla zrealizovat, ale Střední uměleckou školu v Brně a odtud tehdy
musím pěkně postupně. Jsou i jiné věci, které vedly jen dvě cesty. Buď jsem mohla pokraje potřeba udělat a čas není natahovací.
čovat na vysokou školu nebo jít na výstaviště
natírat latexem panely. Já jsem ale chtěla učit.
Co třeba?
A protože tehdy v Brně žádné volné místo nebyTřeba vytrhat řepu a kedlubny. (smích) lo, tak mi inspektor doporučil právě Hustopeče,
A postarat se o květiny a rostliny, kterých mám kde měli místo na učilišti za předpokladu, že
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S kolegyní ze ZUŠky natáčela výtvarná videa

takže všechny děti okamžitě chtěly chodit do
keramiky (smích). Měli jsme tam skvělé zázemí, mohli jsme dělat všechno, co nás napadlo
a navíc k nám chodily ohromně šikovné děti.
Dokonce jsme s nimi založili loutkové divadlo
s hudebním doprovodem, takže ty umělecké
oblasti se tak hezky propojily. Opravdu na to
dodnes velmi ráda vzpomínám.

Pravidelně vystavuje se skupinou Alfons.

si doplním vzdělání. Ani chvíli jsem neváhala.
a.
Zeptala jsem se, kde Hustopeče vlastně ležíí
a už jsem balila kufry. (smích)
Na učilišti jste už takhle mladá dělala
učitelku odborných předmětů?
oPřesně tak, bylo mi něco přes dvacet. Vyučodvala jsem technické kreslení a takové ty předměty, které nikdo moc nemá rád, jako třebaa
Organizace a ekonomika. Ale právě proto žee
jsem byla tak mladá a hezká, tak do mě bylii
všichni kluci zamilovaní a šetřili mě. (smích))
I když na léta na učilišti ráda vzpomínám, takk
to nebylo nic pro mě. Po deseti letech jsem pakk
odešla na Základní uměleckou školu a dodnes
jsem šťastná, že se mi podařilo najít tuto práci,,
která mě naplňovala až do důchodu.
Od nástupu na ZUŠku jste věděla, že jste na
tom správném místě nebo to hodnotíte až
teď zpětně?
Já jsem na začátku neměla čas o tom
přemýšlet, protože jsme tehdy řešili úplně
jiné záležitosti. Výtvarný obor se tehdy
vyučoval v takovém rozpadlém rodinném
domku bez záchodu na rohu ulic Kollárova
a Mrštíkova. Děti si musely chodit odskočit
do druhé budovy přes nepřehlednou křižovatku, což bylo hodně nebezpečné. Ještě
s jednou paní učitelkou jsme tehdy chodily
na národní výbor a chtěly jsme lepší prostory. Pořád se to tak odkládalo, až jsme dostaly
budovu na Pitnerově ulici, kde dnes sídlí oddíl

Mandloové sady

Pár rychlých otázek
a rychlých odpovědí:
Káva nebo čaj? Káva.
Ranní ptáče nebo sova? Sova.
Kočka nebo pes? Pes.
Oblíbená postava z dětství?
Nemám žádnou takovou. Měla jsem
ráda
poučné knihy, ne postavy.
Co Vám v poslední době udělalo
radost?
Povedená výstava v knihovně a pos
ezení
a vzpomínání s bývalými žáky.
Na co jste hrdá?
Že se mi v životě daří uskutečnit vše,
co jsem si přála.
Ideální dovolená?
Vleže na pláži v Chorvatsku pod bor
ovicí. Ale
nemám na to náturu, jsem spíše na
poznávací
zájezdy.
Divadlo nebo kino? Divadlo.
Oblíbená kniha?
Co život dal a vzal od Betty MacDo
naldové.
Oblíbený citát, rčení či motto?
Co tě nezabije, to tě posílí.

skautů. Tam to bylo výborné a tam teprve se
naplno rozjela ta výtvarná oblast. Dostaly jsme
keramickou pec, kterých v okolí moc nebylo,

Mandloové sady

T
Ty kontakty se Základní uměleckou školou
ale neskončily odchodem do důchodu, že
n
ne?
Občas se tam zajdu podívat, jak jim to
jjde. (smích) Líbí se mi nové prostory v budově
P
Praktické školy, kde je to krásně nové a velké.
S paní učitelkou jsme v první vlně koronavirru natáčely výtvarná videa, abychom měly
s dětmi alespoň nějaký kontakt. Ale jinak
u
už si tvořím sama pro sebe. Občas si udělám
ně
nějakou výstavu tady v knihovně, vystavuji se
sk
skupinou Alfons, nedávno jsem měla výstavu
i v Ivani.
Je něco, na co se v nejbližší době těšíte?
Hlavně vím, že se vůbec netěším na Vánoce.
N
Nesnáším všechny svátky, protože mi narušují
te
ten můj každodenní svět. Nevím, proč to tak
m
mám v sobě nastavené, ale je to prostě tak.
A na co se těším, to vůbec neumím odpovědět.
N
Nechávám to plynout a vždycky se něco najde,
co mi udělá radost.
-nov-
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kulturní a společenský kalendář

18.00

města Hustopeče
so 4. 12.

Duchové Vánoc – divadelní představení.
Vstupné 150 Kč (sleva 100 Kč), kinosál.

ne 19. 12.

Barevný minivolejbal – krajské kolo, Městská
sportovní hala.
Vánoční jarmark rukodělných a
potravinových výrobků – kostel sv. Václava
a sv. Anežky České.
Srdce ze Šakvic – adventní koncert.
Vstupné 150 Kč (sleva 100 Kč),
kostel sv. Václava a sv. Anežky České.
Zasedání zastupitelstva – zasedací místnost
na radnici (vstup z náměstí).
Okresní přebor mladšího žactva ve stolním
tenise – Městská sportovní hala.
Okresní přebor dospělých ve stolním tenise
– Městská sportovní hala.
Cimbal Classic & Kateřina a Dalibor
Štruncovi – adventní koncert.
Vstupné 350 Kč, kinosál.
Uzavření knihovny – znovu otevřeno bude
od 3. 1 2022.

pá 24. 12.

Vánoční vycházka s koňmi – společná
vycházka od CVČ Pavučina. Součástí bude
ozdobení stromu pro zvířátka (jablíčka, mrkev
a suchý chléb s sebou). Pořádá CVČ Pavučina.

pá 24. 12.

Štědrovečerní zpívání pod vánočním
stromem – Dukelské náměstí.

pá 31. 12.

9.30

ne 26. 12.

14.30–16.00

so 25. 12.
ne 26. 12.
ne 2. 1.

Vánoční bohoslužba na Boží hod vánoční
– kostel sv. Václava a sv. Anežky České.
Otevřený kostel k návštěvě betléma – ve
dnech 25. 12., 26. 12 a 2. 1. bude kostel
sv. Václava a sv. Anežky České zpřístupněn
veřejnosti k návštěvě betléma.

9.30

so 25. 12.

Vánoční bohoslužba na Štědrý den – kostel
sv. Václava a sv. Anežky České.

Vánoční bohoslužba na Svátek svaté rodiny
– kostel sv. Václava a sv. Anežky České.

10.30

pá 24. 12.

16.00
23.00

čt 23. —31. 12

10.00

3. kolo krajského přeboru kadetek ve
volejbale – Městská sportovní hala.

15.00

ne 19. 12.

14.00

so 18. 12.

16.00

čt 16. 12.

18.00

ne 12. 12.

18.00

ne 12. 12

9.00

ne 12. 12.

9. 00

so 11. 12.

Dopoledne pro malé i větší malíře – výtvarný
workshop pro děti od 8 let. Cena za osobu
350 Kč, pořádá CVČ Pavučina.
Přihlašování: www.pavucinahustopece.cz.

9.00

so 11. 12.

Mše svatá s mikulášskou nadílkou – kostel sv.
Václava a sv. Anežky České.

9.00

po 6. 12.

Brno gospel choir – adventní koncert.
Vstupné 150 Kč (sleva 100 Kč),
kostel sv. Václava a sv. Anežky České.

18.00

ne 5. 12.

Městem chodí Mikuláš – mikulášský průvod
městem, pořádá CVČ Pavučina.

17.00

ne 5. 12.

Roháči – adventní koncert folkové skupiny.
Evangelický kostel.

9.00

ne 5. 12.

9.00

Fotoklub Hustopeče – výroční výstava
fotografií, Městské muzeum a galerie.

18.00

ne 5. 12.—3. 1.

Silvestrovské bruslení – bruslení na zimním
stadionu v Břeclavi (pouze vlastní dopravou).
Vstupné na místě 50 Kč, pořádá CVČ Pavučina.

01
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kulturní a společenský kalendář

so 8. 1.

13.00

města Hustopeče
sv. Václava a sv. Anežky České.
Terezie Tomková: Klubíčka v poušti – výstava

ne 9.—30. 1.

obrazů, Městské muzeum a galerie.
18.00

ne 9. 1.

Dětská koleda v Hustopečích – kostel

Martin Chodúr – novoroční koncert. Vstupné

chasa. Zahraje dechová hudba, krojovaní
vstup zdarma. Koná se ve společenském
domě (ul. Herbenova).

ne 16. 1.

9.00
15.00

so 15. 1.

10.00

so 15. 1.

6. kolo krajského přeboru žaček ve volejbale

– Městská sportovní hala.
TJ Agrotec Hustopeče – TJ Ostrava KST B

– 1. liga muži ve stolním tenise, Městská
sportovní hala.
TJ Agrotec Hustopeče – TJ Ostrava KST C

– 1. liga muži ve stolním tenise, Městská
sportovní hala.
XI. Dětský krojový ples – pořádá

ne 16. 1.

14. 1. XXIII. Krojový ples
Společenský dům, pořádá Hustopečská chasa,
krojovaní vstup zdarma. Hraje DH. Ples bude
zahájen předtančením Moravské besedy.

400 Kč, kostel sv. Václava a sv. Anežky České.
XXIII. Krojový ples – pořádá Hustopečská

pá 14. 1.

Plesy, bály,
tancovačky 2022

Hustopečská chasa. Hosty budou i děti
z okolních obcí. Koná se ve společenském
domě (ul. Herbenova).

16. 1. XI. Dětský krojový ples
Společenský dům, pořádá Hustopečská chasa.
Ples bude zahájen předtančením Moravské besedy,
hosty budou i děti z okolních obcí. Vítáni jsou
všichni krojovaní i nekrojovaní.
22. 1. Všehoschopný bál
Společenský dům, pořádá Spolek všehoschopných.
Předprodej vstupenek: Bytový textil Konečná,
Bratislavská 24, Hustopeče.

Všehoschopný bál – pořádá Spolek
so 22. 1.

všehoschopných. Předprodej: Bytový textil
Konečná. Koná se ve společenském domě
(ul. Herbenova).

11. 2. Ples Gymnázia T.G. Masaryka
Téma Mafie. Společenský dům, vstupné 200 Kč,
prodej vstupenek pouze v předprodeji, na místě se
vstupenky prodávat nebudou, předprodej:
s-chrastilova@gymhust.cz.
20. 2. Dětský karneval
Společenský dům, pořádá CVČ Pavučina, začátek
v 15.00.

Připravujeme:
čt 3. a 5. 2.

Hustopečské skákání – městská

po 21. 2.

Blázinec – divadelní představení, kinosál.

sportovní hala.

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
∙ papír, plast, nápojové kartony: 7. 12.
∙ bioodpad: 6. 12.
Sběrný dvůr: areál Technických služeb Hustopeče, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druhů odpadů.
pondělí 14.00–17.00
pátek 14.00–17.00
středa 08.00–17.00
sobota 09.30–17.00
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – Hantály a. s. V. Pavlovice
13. 12. | 27. 12.

Kontakt:
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 418/419

hustopece.cz ∙ kinohustopece.cz

26. 2. 11. děkanátní ples
Sál pod kostelem sv. Václava a sv. Anežky České,
začátek ve 20.00, hraje kapela Na šikmé ploše
předprodej vstupenek, tel.: 606 423 012
12. 3. Rybářská zábava
Společenský dům, pořádá Moravský rybářský
svaz, místní organizace Hustopeče, hraje kapela
MADUSONG, bohatá tombola. Předprodej
vstupenek od 1. 2. v prodejně Rybářství Foret,
ul. Kpt. Jaroše, Hustopeče.
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY
MŠ U RYBIČEK
Co se stalo - přihodilo, U Rybiček?

Foto: 3 × Archiv školky

Když malíř Podzim maluje, tak to stojí za to. Zvířátka a loupežníci, při které se děti pobavi- jel, ale děti z naší školky se o něm zábavnou
Tentokrát nám vyčaroval školku plnou straši- ly, zazpívaly si a naučily se, jak se mají starat formou dozvěděly spoustu zajímavostí. Děti
dýlek a duchů.
o domácí zvířátka.
ze třídy Motýlků na vycházkách sledovaly, jest Děti ze třídy Žabiček a Želviček si užily
 Předškoláci ze třídy Želviček se zapojili li se na sv. Martina opravdu kouřívá z komína.
tajemné dopoledne v halloweenských kostý- do projektu Putování s Mapíkem, který pořádá
 Děti ze třídy Kuřátek a Koťátek využily
mech. Se zatajeným dechem ve třídě společně MAP Hustopečsko. Děti poznávaly historická větrné dopoledne a šly pouštět draky.
zdolaly stezku odvahy a za statečnost si všech- a turistická místa v Hustopečích, vyšláply si na
ny zasloužily sladkou odměnu.
rozhlednu v mandloňových sadech, navštívily
Podzim se ukazuje v plné parádě a díky
 Ve Třídě Sluníček si děti na Halloween nádvoří domu U Synků a Městské muzeum. tomu můžeme s dětmi při pobytu venku pozoozdobily svého ducha, vyrobily dýňáka, oblék- Mapík jim za jejich snahu udělil titul Mapíko- rovat barevné listí a chystat ježkům domečky
ly si masky, zkusily zručnost při dýňovém va škola v kategorii mateřských škol. Za odmě- na zimu. Teď už jen čekat na první sněhové
slalomu a hledaly myšku v kukuřičném šustí. nu dostala třída Želviček tiskárnu fotograﬁí vločky.
Všichni si den náramně užili.
a nemohly chybět ani sladkosti.
Kolektiv MŠ U Rybiček
 Do naší školky přijela za dětmi pohádka
 Svatý Martin na bílém koni sice nepři-

Motýlci vyhlížely svatého Martina.

Koťátka a Kuřátka pouštěly draky.

Děti ze Sluníček hledaly myšku.

Foto: Veronika Nováková

Nová zahrada U Rybiček vybízí k hrátkám
V únoru tohoto roku byla oﬁciálně otevřena až v březnu, ještě zbývá vysadit stromy a také pro ptáky a především pak množství stromů
opravená a nadstavená budova MŠ Na Sídlišti, čekáme, až trochu povyskočí trávník. Nicméně a keřů. „Máme tu vysazené borůvky, maliny,
která by prozatím měla skýtat dostatek kapa- máme domluvené, že můžeme využívat část rybíz, angrešt... na co si vzpomenete. Vše po
cit pro předškolní děti z Hustopečí či blízkého zahrady s vyvýšenými záhony, takže děti už jednom kuse, aby děti poznaly pestrost přírookolí. Stavební ruch však areál školky neopus- sadí bylinky a rostlinky,“ provedla nás novými dy. A jaké stromy tu budeme mít, na to si ještě
til – v jarních a letních měsících se pracovalo na zákoutími ředitelka školky Ivana Kouřilová.
musíme počkat.“
přilehlé zahradě. „Děti vyběhnou na zahradu
Projekt za 3,7 milionu je unikátním koncepAreál zahrady prošel velkou obnovou, která
je patrná na první pohled. Dominantou je tem herního prostoru pro děti, jehož plné
nový vodní prvek. „Na ten jsme velmi zvědaví, kvality se ukáží na jaře. Do té doby zbývá upraprotože v létě se dá využít při hrátkách s vodou vit předzahrádku s odvěkým symbolem škola v zimě naopak třeba s kamínky, kuličkami ky. „Prostor před školkou se musí ještě upravit,
protože to se opravdu nepovedlo. Rybičky se
a podobně,“ směje se Kouřilová.
Celkové uzpůsobení prostoru i pro zimní musí znovu opravit a natřít, a jsou tu i další
měsíce dělá učitelkám největší radost. drobné nedodělky, které zbývá pořešit, než
Přehlédnout nelze nové zpevněné cestičky, bude deﬁnitivně hotovo. Pak už je v plánu
zastíněná hřiště, nové kreslicí tabule, dendro- pouze oprava přilehlé budovy, ale to teď není
fon či výukové panely. Původní herní prvky úplně aktuální,“ shrnuje místostarosta Bořivoj
byly částečně opraveny stejně jako mlhoviště Švásta.
Název projektu: MŠ Na Sídlišti - I. etapa,
či ohniště. „Opravené máme domečky na hraní,
přibyl nám tu i mikroskop, za který jsme moc nástavba. Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_10
vděční, protože pořád máme cíl být enviro- 9/0010039
-novmentální školkou,“ neskrývá nadšení ředitelka.
Článek byl zveřejněn 21. 10. 2021 na webu města.
K tomu mají dopomoci i volně pohozené
větve, květná louka, třicítka hnízdících budek

Děti už zakusily lákadla nové zahrady.
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MŠ PASTELKA
Děti se nebojí vody

Koncem října k nám do školky Pastelky
přijeli učitelé ze Základní umělecké školy
z Velkých Pavlovic s muzikálem Perníková
chaloupka. Celá pohádka byla úžasná, děti se
dobře bavily, což bylo vidět v jejich obličejích.
Smích a úsměvy střídaly výrazy překvapení
a někdy i napjaté ticho z nenadálé situace
v pohádce. Písničky byly líbivé a jednu se děti
společně naučily. Poučily se v ní o slušném
chování. Těšíme se na další společné shledání,
tentokrát s muzikálovou pohádkou O Budulínkovi. Tak ahoj příště!
Kolektiv MŠ P
Patelka

Jsme rádi, že jsme letos mohli nabídnout
našim předškolákům plavecký kurz v krytém
bazénu v Hustopečích. Byl zahájen 7. září
2021 a ukončen po 10 lekcích 16.11. 2021. Děti
si ho užily! Některé se díky němu přestaly bát
vody a naučily se i samostatně plavat. Děkujeme všem učitelům a pracovníkům plavecké
školy v Hustopečích.
Kolektiv MŠ Patelka

Foto: 2 × Archiv školky

Muzikál o perníkové chaloupce

Otevřené pusy a vytřeštěné oči nadšených diváků.

Děti měly z vody velkou radost.

Co obnáší edukativně-stimulační skupina Předškoláček?
Každoročně nabízíme v naší školce Pastel- v čase, početní představy. Tyto funkce neexisce kroužek Předškoláček. Jsou to skupinky, tují odděleně, ale vzájemně se prolínají a ovlivve kterých u dětí hravou formou rozvíjíme ňují.
schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro
V letošním školním roce máme tři skupinzvládnutí nároků 1.třídy základních škol. Mezi ky po osmi dětech. Program skupin je rozvrně patří jemná motorika a grafomotorika, řeč žen do 10 lekcí, které trvají přibližně hodinu
a myšlení, sluchové vnímání, zrakové vnímání, a rodiče je navštěvují společně se svými dětmi
prostorová a pravolevá orientace, orientace jedenkrát týdně. Přítomnost rodiče je velmi

důležitá. Vidí své dítě při spolupráci s jinými dětmi i dospělými, jeho reakce a zapojení. Získají tak větší představu o tom, co dítěti
chybí, co mu jde, co ještě nezvládá, co může
trénovat. A potom se může rozhodnout, zda
své dítě zapíše do základní školy.
Kolektiv MŠ Patelka

ZŠ NÁDRAŽNÍ
Listopad se svatým Martinem a s připomínkou boje za svobodu

Foto: 3 × Archiv školky

Listopad a s ním i první čtvrtletí školního
roku je za námi a my jsme se v tomto měsíci
věnovali (mimo jiné) dvěma důležitým datům
v naší kultuře.
Svatého Martina si připomínali hlavně žáci
prvního stupně. Seznamovali se s ním v rámci
projektových dní i ve školní družině. Dozvěděli se, kdo to svatý Martin byl a jaké zvyky se
k jeho oslavám pojí. Ve školní družině pak děti

Koně pro svatého Martina vyráběly děti v družině.

Žáci tvořili vlastní dobové noviny.
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vyráběly koně pro svatého Martina.
Žáků druhého stupně se pak více týkalo
připomínání událostí 17. listopadu. Napříč
předměty se seznámili či si zopakovali, co už
vědí o listopadu 1939 a 1989. V informatice
tvořili vlastní noviny s použitím dobových
článků, v občanské výchově debatovali o obou
událostech a okolnostech, které k nim vedly,
v českém jazyce pracovali s texty, jež jim tyto
události přiblížily. Svoboda není samozřej-
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mostí, proto je potřeba si to neustále připomínat.
Teď už pomalu vyhlížíme Vánoce a protože další číslo Hustopečských listů vyjde až
v únoru, přejeme Vám za všechny zaměstnance ZŠ Nádražní pohodové prožití vánočních
svátků v kruhu vašich blízkých a do nového
roku hlavně hodně zdraví.
Kolektiv ZŠ Nádražní
Děti hádaly téma projektového dne podle indícií.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE
Svatomartinské rohlíčky
v podobě hnětení těsta, válení i motání rohlíčků děti hodně bavila. Jen pečení, ačkoliv trvalo
jen 15 minut, se zdálo dlouhé. Děti se nemohly
dočkat svých výtvorů. A ta vůně, co se linula
školou! Mňam, dobrota!
Radka Donné, třídní učitelka

Foto: Archiv školy

Jedenáctý listopad je spjatý se svátkem
svatého Martina, mladými víny, pečenou
husou... a my jsme ve škole pekli s dětmi svatomartinské rohlíčky! Náplň jsme použili z aktuálních podzimních plodů – ořechů, kterých
se konečně hojně urodilo. Praktická činnost

Vlastnoručně dělané chutnají nejvíc!

ZŠ KOMENSKÉHO
Loučíme se s podzimem a vyhlížíme zimu

Foto: Archiv školky

Na začátku listopadu jsme si ve škole připoNa svatého Martina jsme vyhlíželi z okna, objevily první vločky a není tedy divu, že se
mněli Dušičky, svátek zemřelých. Těm, co už jestli nezačne sněžit. I když se tak nestalo, děti ze 3. B rozhodly napsat dopis Ježíškovi.
bohužel nemůžou být mezi námi, děti ve škol- malí školáci si užili den plný svatomartinských Svítily si na to vlastnoručně vyrobenými světýlní družině věnovaly svoji vzpomínku a symbo- legend, pranostik a tvoření.
ky. Tuto kouzelnou atmosféru doplnila příjemlicky zapálily svíčku. Děti z první třídy se vydaly
Nemohli jsme zapomenout ani na význam- ná hudba a nápady se jen sypaly na papír. Tak
na hřbitov. Ne všichni si vzpomněli, kde leží né datum 17. listopadu. Se staršími dětmi ze Ježíšku, mysli na nás, už se těšíme.
jejich příbuzní. Zapálili tedy těm, ke kterým to školní družiny jsme “naťukli” téma revolučních
Pavla Sedlářová
má jejich rodina daleko - vojákům.
událostí a nevěřili byste, jak krásné povídání
Třída 4. C absolvovala v rámci tělesné z toho vzniklo.
výchovy plavecký výcvik. Žáci během několika
Prvňáčci si spojili hodinu prvouky a pracovlekcí vyladili plavecké styly, potápěli se, dozvě- ních činností. Uvařili výbornou dýňovou polévděli se o správném chování u vody i o záchraně ku a ještě si stihli popovídat o tom, jak doma
tonoucích. Plavání zakončili žáci oblíbenými pomáhají rodičům. Především u krájení byla
hrami a vodním dováděním. Na závěr nechy- vidět pekelná soustředěnost. Jak by také ne,
bělo předání zaslouženého mokrého vysvěd- někteří s ostrým nožem krájeli poprvé v životě.
čení.
Návod na tento podzimní pokrm poslaly děti
Ve školní jídelně proběhlo školní kolo i partnerům z eTwinningového projektu The
matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčast- brotherFood table.
nili se ho vybraní žáci 6.—9. tříd. Všem úspěšKoncem měsíce jsme začali ladit školu do
ným řešitelům blahopřejeme.
zimního hábitu. Na zdech a nástěnkách se Prvňáčci uvařili dýňovou polévku.

Dokonce už jsme napsali i Ježíškovi!

Vyhlíželi jsme svatého Martina a především sníh!

Vzpomínali jsme na zemřelé.

STR 26

HUSTOPEČSKÉ LISTY

12 | 21

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
Co přinesl podzim...

Foto: 2 × Archiv školy

Učitelé Gymnázia T. G. Masaryka v říjnu trum nabízených aktivit je opravdu široké.
a listopadu připravovali pro studenty mnoho
Žáci nižšího stupně studia se zapojili do
soutěží a akcí. Jejich realizací se snaží žákům Pythagoriády, zástupci všech tříd soutěžili
zpestřit každodenní výuku. Výčet akcí, v Bobříku informatiky a v Přírodovědném
o kterých se více dočtete na webových strán- klokanu.
kách školy www.gymhust.cz dokládá, že spekTřída 1.A jela na adaptační kurz a byla pro

Futsalová liga - tým Gymnázia T.G.Masaryka
Hustopeče.

Letošní maturantky - studentky oktávy.

Gymnázium

Přírodovědný klokan 2021
Přírodovědný klokan je celostátní soutěž, 24 otázek tří různých obtížností z matematiky,
kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univer- fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu.
zity Palackého v Olomouci ve spolupráci
Tři nejlepší z jednotlivých kategorií postous Pedagogickou fakultou téže univerzity. Cílem pili do okresního kola. Tam se naši žáci v katesoutěže je vzbudit zájem žáků o technické gorii Junior umístili opět na prvních třech
a přírodovědné obory.
místech a Vojta Zaťko se stal i třetím nejlepŠkolní kolo se na naší škole uskutečnilo ším řešitelem Přírodovědného klokana v kraji.
v měsíci říjnu. Zúčastnili se ho žáci tercie a kvar- BLAHOPŘEJEME!
ty v kategorii Kadet, a žáci kvinty, 1.A, sexty
Lenka Maděřičová
a 2.A v kategorii Junior. Studenti řešili celkem

Inzerce.

Výsledky školního kola:
Kategorie Kadet:
1. místo Max Blinka (tercie),
2. místo Matěj Šrubař (kvarta),
3. místo David Matýska (kvarta)
Kategorie Junior:
1. místo Vojtěch Ziaťko (kvinta),
2. místo Viktorie Selingerová (1.A),
3. místo Barbora Petříková (1.A)

ně připravena přednáška o metodách učení.
Prima a sekunda se seznamovala pod vedením
Policie ČR s trestní odpovědností, tercie a kvarta zase s kyberšikanou.
Ve škole probíhal v rámci Šablon II projektový den třídy sexty na téma Biodiverzita lesa.
Maturanti se zapojili do on-line konzultací
na veletrhu vzdělávání a vybraní žáci kvinty
do projektu Future Port Youth. Realizace se
dočkal projekt Erasmus+.
Žáci školu výborně reprezentovali i ve sportovních akcích, např. ve středoškolské futsalové lize ve sportovní hale v Hustopečích a ve
florbalu žáků ve Valticích.
V obřadní síni radnice v Hustopečích
proběhlo slavnostní stužkování maturantů
4.A a oktávy, ale tentokrát kvůli nepříznivé
epidemické situaci bez příbuzných a přátel.
Dagmar Langarová

T. G. Masaryka Hustopeče
přeje všem občanům
příjemné

ssvátky
y

vánoční a hodně
zdraví a štěstí
v novém roce!

Výsledky okresního kola:
1. Vojtěch Ziaťko
2. Viktorie Selingerová
3. Barbora Petříková

kvinta
1. A
1. A

Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče
Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče
Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

103
100
91

Výsledky krajského kola
1. Matěj Blažek
2. Jiří Železný
3. Vojtěch Ziaťko

sexta
G6.A
kvinta

Gymnázium a ZUŠ, Šlapanice
Gymnázium, SPŠ OA a JŠ Znojmo
Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

106
105
103
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Foto: Archiv školy

Škola se zapojila do celosvětové kampaně Erasmus Days 2021
Cílem oslav Erasmus Days 2021 bylo zvidi- mohli do oslav přímo
tace našich projektů
telnit projekty realizované v rámci Erasmus+ zapojit i studenti a učitelé
a vyučující anglického
na naší škole v období let 2014—2021, infor- francouzské partnerské
jazyka Mgr. Martin
movat o pozitivním přínosu tohoto programu školy, kteří byli tou dobou
Ondryáš
motivoval
a sdílet dosažené úspěchy a zkušenosti.
účastníky
výměnného
naše studenty sdíleOrganizace oslav Erasmus Days byla naplá- pobytu v rámci projektu
ním svých bohatých
nována na 14. říjen a velké štěstí bylo, že se letos Erasmus+ KA2. V loňském
zkušeností v zapojení
roce z důvodu covidové
do projektu Erasmus+
pandemie proběhly totiž
během studia na vysooslavy pouze společnou videokonferencí.
ké škole.Účastníci oslav obdrželi pěkné dárky,
Program slavnostního dne byl zahájen které jim věnoval Dům zahraniční spolupráce.
dopoledne přijetím starostky města v obřadVečerní program pokračoval v prostorách
ní síni radnice a zapojením francouzských Pavučiny, kde byli francouzští hosté ubytovástudentů přímo do výuky anglického a fran- ni. Všichni společně vařili, pekli a ochutnávali
couzského jazyka v některých třídách.
česká i francouzská jídla, zpívali a tančili až do
Hlavní program pokračoval po obědě. Naši pozdních večerních hodin.
studenti ze všech tříd připravili sportovní,
RNDr. Jarmila Čeperová,
výtvarné a hudební aktivity, do nichž zapojili
koordinátorka projektu Erasmus+
Erasmus days vyzdvihly přínos programu.
francouzské přátele. V aule probíhala prezen-

První setkání tohoto výměnného pobytu se uskutečnilo 11.—17. 10. na naší škole.
Z francouzské partnerské školy k nám přijelo
17 studentů a 2 učitelé.
Studenti sexty připravili bohaté občerstvení, třídy 3.A a septima pod vedením Miroslava
Brúčka zase nádherné kulturní vystoupení,
spíše koncert. I do dalších aktivit projektu se
zapojili všichni žáci naší školy a byli průvodci na společných akcích. Prohlídky města
a ﬁrmy Agrotec se ujala sexta, návštěvu Brna
a Mendlova muzea vedla oktáva a 4.A, Lednicko- valtický areál představila septima. Součástí
programu bylo taktéž přijetí u starostky města
a zapojení do aktivit oslav Erasmus days.
V sobotu následoval výšlap na Pálavu
a vycházka k rybníkům s opékáním špekáčků.
V neděli při zpáteční cestě do Francie zakončila
celý týden prohlídka Prahy.
Další týden 18.—25. 10. proběhlo setkání
ve francouzské škole, kterého se zúčastnilo 24 našich studentů v doprovodu 3 učitelů.
Bohatý program zahrnoval mnoho společných
aktivit ve městě Le Mans. Třeba společnou
prohlídku historického města pod vedením
neziskové organizace, která připravila i překvapení v podobě společné fotky s vlajkami našich
zemí a Evropské unie.
První večer proběhlo slavnostní přivítání vedením školy s bohatým občerstvením.
V dalších dnech program pokračoval zapojením našich studentů přímo do výuky, dále
společnou prací na výstupu projektu v aplikaci
wordpress a sportovními i kulturními aktivitami v krásných prostorách školy. Nechyběly
společné výlety za poznáním některých míst
z kulturního dědictví UNESCO, např. na pobřeží Normandie.
Následovala návštěva města Arromanches,
v němž se nacházel spojenecký přístav, a pláže

Foto: Archiv školy

V říjnu pokračoval projekt Erasmus+KA2

Fotka s vlajkami byla milým překvapením.

Juno u městečka Courseulles-sur-Mer, kde se píšeme i přes takovou vzdálenost. Sám se chci
nachází muzeum dokumentující podíl Kana- do Francie za několik let znovu podívat. A moji
ďanů na invazi. Cílem čtvrtečního programu noví přátelé mi hned nabídli, že se spolu
byla návštěva zámku Saumur, projížďka lodí můžeme setkat. Konečně jsem dostal silnou
po Loiře a prohlídka expozic ﬁrmy Ackerman, motivaci naučit se lépe anglicky.“ Š. F.
vyrábějící šumivá vína.
 „Během projektu jsem načerpal nové
Sobotní program probíhal už bez francouz- zkušenosti a dovednosti - procvičil jsem se
ských přátel. Po odjezdu z Le Mans jsme navští- v komunikaci v anglickém jazyce, naučil jsem
vili zahrady zámku Versailles s dopolední se spolupracovat se zahraničními studenty…
fontánovou show, vlakem RER jsme přejeli do Projekt s sebou přinesl i praktické znalosti centra Paříže přímo k Eiffelově věži, metrem cestoval jsem komplikovaným metrem Paříže,
na náměstí Trocadero a Concorde.
naučil se, jak lze naplánovat trasu, objednávat,
Poslední zastávkou v Paříži byl Louvre, kupovat a platit cizí měnou, a celkově se orienjehož expozice studenti navštívili dle svého toval v rozdílných zvyklostech a postupech.“ P. J.
zájmu. Tato dvě setkání zakončila úspěšně
 „Co se týče areálu a vybavení školy, to
společný projekt Erasmus+KA2, jehož cílem mi připadalo na vysoké úrovni. Zaujaly mě
bylo nejen naplnit „Let´s take a CLIL together,“ trenažéry pro výuku řízení traktoru i školní
ale především navázat přátelství, která budou kravín. Uvědomil jsem si, že škola není všude
jistě pokračovat individuálně i v budoucnosti.
jen o teorii, jak jsme zvyklí na gymnáziích. Na
závěr snad jen můžu zopakovat, že jsem rád za
Jak vidí přínos výměnných pobytů studenti?
účast v projektu. Viděl jsem spoustu míst, kam
 „Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit se v dohledné době znovu nepodívám. Kromě
projektu Erasmus a podívat se poprvé do toho mi projekt také poskytl cenné kontakty
Francie. Navštívili jsme naši partnerskou školu i nová přátelství s francouzskými studenty. Až
a dostali jsme možnost nahlédnout do každo- pojedu navštívit Francii příště, s novými zkušedenního života místních studentů. Já i ostat- nostmi se tam určitě neztratím.“ J. B.
ní spolužáci jsme s nimi navázali silný vztah.
RNDr. Jarmila Čeperová,
Proto není překvapením, že si s nimi stále
koordinátorka projektu Erasmus+
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SPORT
Atletika v Hustopečích slaví 10leté výročí

Foto: Archiv oddílu

Pro množství turnajů i získaných sportovních úspěchů svých svěřenců zapomněli trenéři i vedení atletického klubu v Hustopečích na
významné výročí, které si letos připomínají.
První atletický oddíl byl v Hustopečích založen přesně před 10 lety. „Náš oddíl nevznikl
z ničeho. Navazuje na atletickou tradici, která
ve městě už byla. Třeba práce pana Antonína Kavana, který se svým svěřenci dosahoval
v 70. letech minulého století obdobné úspěchy, jako třeba my dnes,“ uvádí na pravou míru
trenér Zbyněk Háder.
Psal se rok 2011, kdy tehdejší zkušený trenér
Jiří Komínek založil první organizovanou atletickou skupinu v počtu necelých 20 svěřenců.
Postupem času se přidávali děti i trenéři a členská základna se rozšiřovala. Přišly i první úspěchy a stanovení vlastních cílů. „Jirka byl hodně
zaměřený na výkony a měl vysoké ambice, co Za 10 let posbíral oddíl nespočet medailí.
se týká reprezentace v kraji a v republice. Ale
naše skupina tehdy patřila pod Centrum přeborníky Jihomoravského kraje a přeborní- všechny atletické disciplíny. Vlastním stadiovolného času a chtěli jsme atletiku zpřístupnit ky Moravy a Slezska spolu s chlapci z Lokomo- nem však ambice oddílu nekončí. Už pro rok
co nejširšímu počtu dětí bez ohledu na výkony. tivy Břeclav,“ chlubí se trenér Petr Pláteník.
2024 by se atletika chtěla pokusit o vybudoTím chci říct, že vlastně dodnes náš oddíl není
„V přípravkách bylo letos nejvýraznějším vání Sportovního střediska mládeže. „Jedná se
výběrový, ale je pro masové sportování, aby se úspěchem prvenství v Zajícově lize, kterou o základní stupeň výběrové výkonnostní atleděti hýbaly,“ usmívá se Háder.
jsme vyhráli po pěti letech. Ze staršího žactva tiky a znamená to, že tu budeme mít i profePřesto se během 10 let podařilo vychovat jsme letos měli tři zástupce na Mistrovství sionálního trenéra. Součástí je samozřejmě
několik velmi úspěšných atletů, kteří pravi- republiky a všichni podali neuvěřitelné výko- i materiální podpora a podpora samotných
delně vozili medaile z krajských přeborů ny. Vojta Homola ve skoku do výšky skončil dětí třeba na soustředění,“ vysvětluje trenér
a několikrát se kvaliﬁkovali až na z Mistrov- šestnáctý, Nikita Mayerhofer v hodu kladivem Háder.
ství republiky či Olympiádu dětí a mládeže. osmá a Štěpán Paulík v hodu oštěpem čtvrtý,“
V letošním roce se do atletiky přihlásilo
A i v letošním roce svěřenci sbírají jeden chlubí se hrdá trenérka Michaela Houdková.
necelých 200 dětí a v každém z nich se trenéři
úspěch za druhým. „Mladší žactvo mělo výborKe skvělým výsledkům jistě přispělo i nové pokouší probudit dalšího šampiona.
-novnou sezonu, i když kvůli covidu byly turnaje zázemí v podobě zrekonstruovaného sporhodně nahuštěné na září a říjen. Stali jsme se tovního stadionu, který je plně vybaven pro

Volejbalové kadetky jako na houpačce

Kadetkám byla v Křenovicích zima

Foto: Archiv oddílu

V sobotu 6. 11. 2021 proběhlo druhé kolo T. Nálezné a smeče i přehled na hřišti A. Špač- Přestože se kadetky snažily ještě zmobilizovat
krajského přeboru kadetek ve volejbale. Hráč- kové. Třetí a poslední sobotní zápas sehrály síly, nakonec soupeřkám podlehly 2 : 0 na sety.
ky TJ Agrotec Hustopeče odehrály zápasy hustopečské hráčky proti týmu KP Brno C.
-jšskupiny C ve sportovní hale v Křenovicích.
Hned k prvnímu zápasu nastoupily ve
studené hale proti domácímu týmu. Po
prohraném prvním setu se kadetkám podařilo zabojovat a vyhrát druhý set. V tiebreaku
však na dobře odehraný druhý set nenavázaly a zápas skončil 2 : 1 na sety pro domácí tým
Orel Křenovice.
V dalším zápase proti týmu TJ Sokol
Letovice naše hráčky přitvrdily na podání a především díky bezchybnému servisu
V. Veverkové jednoznačně vyhrály první set
12 : 25. Ve druhém setu náš tým udržoval od
začátku bezpečný náskok a set i zápas dotáhl
do vítězného konce.
Za zmínku také stojí kvalitní nahrávka
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Hustopečské volejbalové žákyně zářily

Foto: Archiv oddílu

V sobotu 13. 11. 2021 proběhlo 3. kolo kraj- ny E a na domácí hráčky TJ Agrotec Hustopeče
ského přeboru starších žákyň. Na hřištích čekali tři soupeři – KP Brno, VK Brno a hráčky
hustopečské haly se odehrálo 6 zápasů skupi- ze Znojma.

I přes absenci klíčových hráček si hustopečské žákyně vybojovaly postup do vyšší skupiny
a radovaly se ze tří výher. „Naší strategií bylo
překvapit soupeře silným prvním útokem
– a to podáním. Chtěla bych především
vyzdvihnout podání hráček Denisy Malhocké
a Michaely Kopecké, které s jistotou podržely
celý tým i v rozhodujících situacích,“ komentuje trenérka Tereza Machová.
4. kolo krajského přeboru čeká naše žákyně 4. 12. 2021 v Předklášteří a už teď se tým
těší. Všechny výsledky a průběh jednotlivých
zápasů můžete sledovat na facebookovém
(Volejbal Hustopeče) či instagramovém (volejbalhustopece) účtu.
Volejbalová sezóna je již v plném proudu,
ale i přesto Volejbalový klub stále vítá nové
členy, více informací získáte na ZŠ Komenského, ZŠ Nádražní či ve Sportovní hale v Hustopečích. Sportem ku zdraví!
-tmŽákyně zářily na domácí půdě.

V plném proudu je sezona stolních tenistů. Hrají se všechny mistrovské soutěže jak
dospělých, tak mládeže, do toho vstupují
turnaje mládeže jak v rámci okresu, tak i kraje.
A družstvo mužů, které hraje druhou nejvyšší
soutěž v rámci republiky, je po devíti odehraných kolech na šestém místě s bilancí 6 vítězství a 3 porážky.
S touto bilancí jsme velmi spokojeni. První
liga je letos nesmírně silná a není zde slabých
soupeřů. Navíc máme minimální ztrátu na
vedoucí celky a chceme v každém utkání
vyhrát. Zatím nám vyloženě nevyšla dvě utkání v Brně a Novém Jičíně, naopak jsme porazili
jasně vedoucí tým tabulky Ostravu B.
Ukazuje se, že můžeme porazit každého,
ale také s každým prohrát. Tahounem družstva
je Vojta Štrof, ale velmi dobře hrají i ostatní
hráči Schwarzer, Klimek Kopányi.
B družstvo v krajské soutěži je prozatím na
šestém místě s bilancí 4 vítězství, jedna remíza
a 4 porážky. Cílem je hrát v poklidném středu
tabulky a to se nám zatím daří.
C družstvo dospělých hraje okresní přebor
3. třídy a je prozatím na velmi pěkném třetím
místě s bilancí 5 vítězství a 3 porážky. V tomto
družstvu již dostávají příležitost naši mladíci,
kteří zde sbírají velmi cenné zkušenosti.
V mládežnických kategoriích máme zařazena v okresních soutěžích 2 družstva. A družstvo hraje okresní přebor 1. třídy a je prozatím
na 4. místě. B družstvo hraje okresní přebor
2. třídy a je zatím na 3. místě. V A družstvu si
vedou nejlépe Ondra Topinka, Jakub Sedláček

Foto: Archiv oddílu

Stolní tenisté sbírají úspěchy! Matěj Sedláček okresní přeborník

Stolní tenisté bodují ve všech soutěžích.

a Marek Ovesný v B družstvu pak dostávají Wech - Ovesný a Sedláček Jakub - Topinka
příležitost si zahrát všichni chlapci z oddílu, Ondra. Chlapci se zúčastnili krajských turnajů
k nejlepším patří Tomáš Wech, Matěj Sedláček, v Dubňanech a Rájci Jestřebí a v konkurenci
Střelec Rafel, Standa Sedláček, Ondra Chlou- těch nejlepších z kraje se neztratili. V Dubňapek, Jose Růžička, Honza Hubička a Štěpán nech Ondra Topinka vyhrál divizi B mladších
Kufa.
žáků a v Rájci byl Jakub Sedláček třetí v divizi
Mládežníci se zúčastnili i okresních přeborů A, to jsou skvělé úspěchy.
jednotlivců a zde dosáhl super úspěchu Matěj
Sezona pokračuje nepřetržitě dál, 18. 12.
Sedláček, který se stal v kategorii nejmladších bychom měli pořádat v naší herně okresní
žáků okresním přeborníkem, dále pak společ- přebory mladších žáků a 19. 12. pak okresní
ně s Vojtou Topinkou získali stříbrnou medaili přebory dospělých. Snad nám v tom covid
ve čtyřhře.
nezabrání a soutěže a turnaje nebudou přeruV kategorii starších žáků jsme získali dvě šeny, to si přejeme nejvíc.
bronzové medaile ve čtyřhře zásluhou párů
Jan Matlach, trenér

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.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 80. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 30.08.2021
v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/80/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/80/21: RM schválila uzavření darovací smlouvy s Místní akční skupinou Brána
Brněnska, z.s., Kuřim, Křížkovského 48/2, IČ
22712372, na částku 550 Kč. Dar bude sloužit k
ﬁnancování činnosti spolku. Smlouva je přílohou zápisu.
Usnesení z 81. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 07.09.2021 v kanceláři starostky na
MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/81/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/81/21: RM schválila změnu organizační struktury o.s. Marketing a kultura,
převodem tabulky „Produkční, Programový a
kulturně výchovný pracovník, Propagační referent“ z 8. do 9 platové třídy. S účinností od
20.09.2021. Celkový počet úvazků se nemění.
Usnesení č. 3/81/21: RM schválila oddělení
pozemku p. č. 1370/1 o výměře cca 104 m2, vedeného 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.
Objednávka je podmíněna předchozí úhradou
městem uhrazených nákladů na zpracování
znaleckého posudku a zálohy na geometrické
oddělení ve výši 9.500 Kč žadatelem.
Usnesení č. 4/81/21: RM schválila uzavření dodatku č. 3 Smlouvy č. 584495/01/ZOZ/2008AK1
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
ASEKOL a.s., IČ: 27373231, Československého
exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 14300.
Usnesení č. 5/81/21: RM doporučuje převod části
pozemku p.č. 1074/1 v k.ú. Hustopeče u Brna na
JMK, o podmínkách se bude dále jednat.
Usnesení č. 6/81/21: RM schválila uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí z Kinokavárny v Kině
Hustopeče mezi Alenou Wetterovou se sídlem L. Svobody 1051/22, 693 01 Hustopeče, IČ:
71943170 a městem Hustopeče za částku 600
Kč za dobu nájmu.
Usnesení č. 7/81/21: RM schválila uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene „Reko
SKAO Hustopeče, číslo stavby: 7700102374“
na pozemku parc. č. 3450, parc.č. 3535/3 v k.ú.
Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného
města Hustopeče s oprávněnou z věcného břemene GasNet s.r.o.., se sídlem: Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 za částku
5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou.
Usnesení č. 8/81/21: RM schválila podání žádosti o dotaci na rekonstrukci skate parku.
Zaktualizovat cenu v projektu, dle aktuálních
cen.
Usnesení č. 9/81/21: RM bere na vědomí námitky

proti stavbě Herbenova 247/2 a 248/2. Text
je přílohou zápisu. Řešení je plně v kompetenci Stavebního úřadu Městského úřadu
Hustopeče.
Usnesení č. 10/81/21: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s JK TIMBER s.r.o., Žerotínovo
nábřeží 756, 667 01 Židlochovice, IČ: 02991578
na pronájem částí pozemků p.č. 892/12 a 892/15
o souhrnné výměře 150 m2 v k.ú. Hustopeče u
Brna za účelem prodeje vánočních stromků za
nájemné 8.545 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 11/81/21: RM odkládá uzavření smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku města
se STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ ČÁSLAVA s.r.o.,
Tomáškova 908/21, 615 00 Brno, IČ: 02358140,
kterou se upravují podmínky na bytovou výstavbu investora v lokalitě ulic Starovická
– Alejní. Text smlouvy je přílohou zápisu. Ke
smlouvě se RM vrátí po projednání připravované obecné smlouvy města o výstavbě v nových
lokalitách.
Usnesení č. 12/81/21: RM doporučuje ZM ke
schválení dodatek ke veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností Hustopeče u Brna, Třebízského 74/5, 693 01
Hustopeče, IČ: 65806221, kterým se rozšiřuje
účel využití části dotace, a to nově i na výmalbu
klubovny a opravu vstupních dveří.
Usnesení č. 13/81/21: RM doporučuje ZM neschválení členství ve spolku NAŠE ODPADY,
z.s., Uherčice 339, 691 62 Uherčice, IČ: 10722289
zabývajícím se problematikou odpadového
hospodářství.
Usnesení č. 14/81/21: RM ukládá podání žádosti
o kácení dvou stromů Pajasan žláznatý na pozemku p.č. 106/3 v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 15/81/21: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 16/81/21: RM bere na vědomí řešení
projektu parkování na ulici Nádražní a předkládá k projednání dopravní komisi.
Usnesení č. 17/81/21: RM schválila pokračování plnění usnesení RM č. 4/48/20, kterým:
"RM schválila podporu provozu „školního
autobusu ve formě příspěvku na roční jedno
pásmovou jízdenku, ve výši 500 Kč na jednu
permanentku a dítě. S podmínkou věku dítěte do 18 let, trvalého bydliště v Hustopečích a
čestného prohlášení o navštěvování školy dítětem v Hustopečích", i pro školní roky 2021/2022,
a 2022/2023.
Usnesení č. 18/81/21: RM schválila realizaci zeleně v ostrůvcích silnice u koupaliště ﬁrmou Ing.
Martin Dratva, Příční 378, 664 42 Hrušovany
u Brna, IČ 69759944, za nabídkovou cenu
89.851,10 Kč. Osazovací plán a rozpočet jsou
přílohou zápisu.
Usnesení č. 19/81/21: RM doporučuje ZM ke schválení 6.rozpočtové opatření města Hustopeče v
roce 2021, na základě, kterého činí:
příjmy 239.685.000 Kč,

výdaje 292.267.000 Kč,
ﬁnancování 52.582.000 Kč.
Usnesení č. 20/81/21: RM schválila vyřazení
majetku města Hustopeče dle přiloženého
soupisu:
ORJ 255 – Vnitřní správa - 9.515,50 Kč,
ORJ 251 – Správa a údržba budov - 10.080 Kč,
ORJ 269 – Zeleň - 9.371,71 Kč,
ORJ 516 – Náklady spojené s přenesenou působností - 1.720.145 Kč.
Usnesení č. 21/81/21: RM schválila uzavření
smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 404 v ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče,
pro …, nar. …, trvale bytem …, … – město s platností od 15. 9. 2021. Text smlouvy je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 22/81/21: RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Komenského
Hustopeče za školní rok 2020/21. Text je přílohou zápisu.
Usnesení č. 23/81/21: RM schválila zřízení pracovního místa "Zedník, pracovník pro údržbu
městské zeleně" organizační složky Městské
služby Hustopeče, platová třída 4, s účinností
od 01.11.2021. Celkový počet úvazků u o.s. se
zvyšuje na 23 (v tom je i 5 úvazků na VPP).
Usnesení č. 24/81/21: RM bere na vědomí zápis z
Komise obřadů a slavností ze dne 1.9.2021.
Usnesení č. 25/81/21: RM schválila upravený provozní řád a ceník senior dopravy. Účinnost od
01.10.2021. Upravený ceník a provozní řád jsou
přílohou zápisu.
Usnesení č. 26/81/21: RM schválila pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Hustopeče v
ceně do 100.000 Kč
Usnesení č. 27/81/21: RM schválila pořízení čipů,
čtečky a software pro zjednodušení zpracování
výkazů práce zaměstnanců o.s. Pečovatelská
služba Hustopeče. Dodavatelem bude Petr
Zajíc Software, Větrná 662, Stráž nad Nisou za
cenu 59.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 28/81/21: RM bere na vědomí žádost
Gymnázia TGM Hustopeče o stanovení individuální ceny pro využívání Městského stadionu.
Usnesení č. 29/81/21: RM souhlasí, aby cena za využívání Městského stadionu pro Gymnázium
TGM Hustopeče byla obdobná jako pro ostatní
školy v Hustopečích. Bude jednáno s ředitelem
SPOZAMu o možnostech speciálního nastavení cen nebo podmínek pro školská zařízení
sídlících v Hustopečích.
Usnesení č. 30/81/21: RM schválila dodatek 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 478.330,63 Kč. Rada
města pověřuje starostku podpisem dodatku
ke smlouvě.
Usnesení č. 31/81/21: RM schvaluje uzavření nájemní Smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi Mateřskou školou Hustopeče, p. o., Na
Sídlišti 5, Na Sídlišti 961/5, 693 01 Hustopeče,
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IČ 70882291, jako pronajímatelem, a paní …,
Hustopeče, …, jako nájemcem, k prostorám
v objektu č.p. 684 – učebny č. 625 o výměře 36
m2. Smlouva je přílohou zápisu.
Usnesení z XXII. schůze Zastupitelstva města
Hustopeče konané dne 09.09.2021 v zasedací
místnosti MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/XXII/21: ZM schvaluje program zasedání doplněn o bod V. k) oproti pozvánce
Program:
I. Zahájení
II. Sdělení starostky
III. Zpráva Finančního výboru
IV. Zpráva Kontrolního výboru
V. Hlavní body:
a) Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod komunikací p.č. KN 4549/14, 4549/15 a
4549/20 v k.ú. Hustopeče u Brna
b) Kupní smlouva na část městského pozemku
p.č. 1015/1 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Údolní
c) Kupní smlouva na prodej části městského pozemku p.č. 4544/20 pod budoucí trafostanicí
mezi vodojemy
d) Výkup části pozemků 185 a 186 v k. ú.
Hustopeče u Brna pod chodníkem na ul.
Bratislavská
e) Žádost o koupi části městského pozemku p.č.
4542/2 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Údolní
f) Směnná smlouva části městského pozemku
p.č. 251/2 o výměře 5 m2 za část pozemku 251/1
o výměře 5 m2 vše v k.ú. Hustopeče u Brna v
dolní části zahrad ul. Herbenova
g) 6. rozpočtové opatření města Hustopeče 2021
h) Investice do fondu GI – Fond korporátních
dluhopisů
i) Obecně závazná vyhláška o stanovení koeﬁcientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
j) Dotace pro sociální služby pro rok 2021
k) Změna využití dotace – ŘK farnost
VI. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.)
VII. Příspěvky členů ZM
VIII. Diskuze občanů (pokračování)
IX. Kontrola přijatých usnesení
X. Závěr
Usnesení č. 2/XXII/21: ZM schvaluje průběh
diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se
samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek.
Usnesení č. 3/XXII/21: ZM schvaluje ověřovatele
zápisu …. a …
Usnesení č. 4/XXII/21: ZM bere na vědomí určení
zapisovatelky paní …, administrativní pracovnice kanceláře tajemníka.
Usnesení č. 5/XXII/21: ZM ukládá RM jednat
s majitelem pozemku p.č. 4542/254 o ceně
a podmínkách možného prodeje pozemku
městu. Pokud nedojde ke shodě na ceně, bude
město realizovat vlastní část projektu samo.
Usnesení č. 6/XXII/21: ZM bere na vědomí zápis z
jednání Finančního výboru ZM ze dne 7.9.2021
Usnesení č. 7/XXII/21: ZM schvaluje Podání
žádosti o bezúplatný převod pozemků pod
komunikací p.č. KN 4549/14, 4549/15 a 4549/20
v k.ú. Hustopeče u Brna od ČR – Úřadu pro
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zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111 Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha.
Usnesení č. 8/XXII/21: ZM schvaluje uzavření
kupní smlouvy na část městského pozemku
p.č. 1015/1, vedeného jako zahrada, v rozsahu
dle geom. plánu č. 3996-42/2021, nově vytvořeného a vyčleněného pozemku p. č. 1015/6, o
výměře 84 m2, v obci Hustopeče, v katastrálním území Hustopeče u Brna, u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Hustopeče, a to za cenu dle znaleckého posudku č. 1746/2021 ze dne 20.04.2021,
ve výši: 189.000 Kč (2.250Kč za m2). Kupující
uhradí náklady spojené s převodem pozemků.
Usnesení č. 9/XXII/21: ZM schvaluje uzavření
kupní smlouvy se společností EG.D, a.s., na
prodej části městského pozemku p.č. 4544/20
v rozsahu dle geometrického plánu č. 4014119/2021, nově vytvořeného a vyčleněného
pozemku p.č. 4544/206, o výměře 27 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna, za cenu,
ve výši 26.460 Kč a náklady spojené s převodem pozemku. Vzor kupní smlouvy je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 10/XXII/21: ZM schvaluje uzavření
kupní smlouvy s …, …, 693 01 Hustopeče, na
výkup geometrickým plánem č. 4027-125/2021
nově vydělených a vyčleněných pozemků p.č.
185/2 o výměře 34 m2 a p.č. 186/2 o výměře 31
m2, vzniklých z pozemku p.č. 185, a p.č. 186 za
cenu 19.500 Kč.
Usnesení č. 11/XXII/21: ZM neschvaluje vyhlášení
záměru prodeje části městského pozemku, p.č.
4542/2, veden jako ostatní plocha, o výměře
cca 73 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 12/XXII/21: ZM schvaluje uzavření
směnné smlouvy na část městského pozemku
p.č. KN 251/2 v rozsahu geometrickým plánem
č. 3977-177/2020, nově vyděleného a vyčleněného pozemku, p.č. 251/5 o výměře 5 m2, za část
pozemku p.č. KN 251/1 v rozsahu geometrickým
plánem č. 3977-177/2020, nově vyděleného a
vyčleněného pozemku p.č. 251/4 o výměře 5 m2
ve vlastnictví …, …, 693 01 Hustopeče, vše v k.ú.
Hustopeče u Brna
Usnesení č. 13/XXII/21: ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření města Hustopeče 2021, na základě,
kterého tvoří:
Příjmy 239.685.000 Kč,
výdaje: 289.267.000 Kč,
ﬁnancování: 49.582.000 Kč.
Usnesení č. 14/XXII/21: ZM schvaluje vklad ﬁnančních prostředků města Hustopeče ve
výši 6.000.000 Kč do Fondu korporátních
dluhopisů.
Usnesení č. 15/XXII/21: ZM schvaluje přidělení dotace pro Charitní pečovatelskou službu
Břeclav ve výši 192.000 Kč. Dotace bude vyplacena na základě smluv o příspěvku na
spoluﬁnancování sítě sociálních služeb obcí
s rozšířenou působností Hustopeče pro rok
2021, které město Hustopeče uzavřelo s jednotlivými obcemi.
Usnesení č. 16/XXII/21: ZM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v

rámci vyrovnávací platby na poskytování sociální služby č. 7558052/2021 pro Oblastní charitu
Břeclav.
Usnesení č. 17/XXII/21: ZM schvaluje uzavření
dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace s Římskokatolickou farností Hustopeče
u Brna, Třebízského 74/5, 693 01 Hustopeče,
IČ: 65806221, kterým se rozšiřuje účel využití
části dotace, a to nově i na výmalbu klubovny
a opravu vstupních dveří.
Usnesení z 82. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 09.09.2021
v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/82/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/82/21: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební
práce ve zjednodušeném podlimitním řízení:
„Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská
– Žižkova“ SO 105, 106, 107, 108, 110, 301“, kterou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
díla bez DPH: IMOS Brno, a.s., IČ: 253 22 257;
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno s
nabídkou: 9.791.485,94 Kč bez DPH.
Usnesení č. 3/82/21: RM schválila pořadí nabídek účastníků na dalších místech na veřejnou
zakázku na stavební práce ve zjednodušeném
podlimitním řízení: „Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská – Žižkova“ SO 105, 106, 107,
108, 110, 301“:
2. místo: STRABAG a.s., IČ: 60838744, Kačírkova
982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, Nabídková
cena bez DPH: 10.187.100,34 Kč
3. místo: M – SILNICE a.s.; IČ: 421 96 868; Husova
1697, 530 03 Pardubice, Nabídková cena bez
DPH: 10.470.245,53 Kč
4. místo: TD LKW s.r.o.; IČ: 293 80 421; Mrštíkova
13/15, 693 01 Hustopeče, Nabídková cena bez
DPH: 10.950.567,09 Kč
5. místo: PORR a.s.; IČ: 43005560; Dubečská
3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00,
Nabídková cena bez DPH: 12.337.389,13 Kč
6. místo: EUROVIA CS, a.s.; IČ: 45274924; U
Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha,
Nabídková cena bez DPH: 13.568.884,05 Kč
Usnesení č. 4/82/21: RM schválila uzavření
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, veřejné
zakázky na stavební práce ve zjednodušeném
podlimitním řízení „Hustopeče – obslužná
komunikace Brněnská – Žižkova“ SO 105, 106,
107, 108, 110, 301“, kterým je společnost: IMOS
Brno, a.s., IČ: 253 22 257; Olomoucká 704/174,
Černovice, 627 00 Brno. Cena díla: 9.791.485,94
Kč bez DPH. Termín realizace díla: 01.10.2021
- 31.05.2022.
Usnesení ze 83. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 20.09.2021 v kanceláři starostky
na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/83/21 RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/83/21 RM odkládá uzavření smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku města
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se STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ ČÁSLAVA s.r.o.,
Tomáškova 908/21, 615 00 Brno, 02358140, kterou se upravují podmínky na bytovou výstavbu
investora v lokalitě ulic Starovická – Alejní.
Znění smlouvy bude doplněno o ustanovení
k úhradě částky 50 000 Kč investorem, a to za
každou nově budovanou bytovou či nebytovou
jednotku. Požadavek je z důvodu vyvolané potřeby investic do veřejné infrastruktury
Usnesení č. 3/83/21 RM schválila uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Hustopeče a
obcemi Mikroregionu Hustopečsko na poskytnutí příspěvku na zajištění provozu očkovacího
centra v Hustopečích za období od března 2021
do srpna 2021. Výše ﬁnančního příspěvku je vypočtena dle počtu obyvatel jednotlivých obcí.
Seznam obcí a výše ﬁnančního příspěvku je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 4/83/21 RM schválila uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene „Přeložka
NTL plynovodní přípojky pro BD Rezidence
Kollárova, číslo stavby: 8800092111“ na pozemku parc. č. 599/1 v k.ú. Hustopeče u Brna
ve vlastnictví povinného města Hustopeče s
oprávněnou z věcného břemene GasNet s.r.o..,
se sídlem: Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 27295567 za částku 5.000 Kč bez
DPH na dobu neurčitou.
Usnesení č. 5/83/21 RM schválila uzavření smluv o
propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové
slavnosti 2021 v Hustopečích s těmito subjekty:
- Vinařství Na Fialce s.r.o. se sídlem Smetanova
90/7, 693 01 Hustopeče, IČ 09058133
- Hustopečská mandlárna s.r.o. se sídlem
Nerudova 24, 693 01 Hustopeče, IČ 29372143
- Milan Franc se sídlem Nádražní 180/42, 693 01
Hustopeče, IČ 1523553
- Jednota, spotřební družstvo v Mikulově se sídlem Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, IČ
00032247
- HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42,
693 01 Hustopeče, IČ 25537814
- Zdeněk Rybář se sídlem 693 01 Hustopeče,
Nerudova 303/34, IČ 6536777
- Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.,
Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 18600 Praha
8, IČ 27580792
Usnesení č. 6/83/21 RM bere na vědomí zápis z 27.
schůze Stavební komise ze dne 08.09.2021.
Usnesení č. 7/83/21 RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru na prodej městského
pozemku p. č. KN 4392 vedeného jako zahrada o výměře 1720 m2 v katastrálním území
Hustopeče u Brna. Prodej se uskuteční za cenu
dle znaleckého posudku na stanovení tržní
ceny pozemku, minimálně však za 30 Kč/m2
s tím, že žadatel uhradí zálohu ve výši 5.000
Kč za úhradu znaleckého posudku, teprve
poté bude znalecký posudek zadán. V případě
schválení prodeje konkrétnímu kupujícímu,
tento uhradí spolu s prodejní cenou pozemku
a nákladu na zpracování znaleckého posudku
i další náklady spojené s převodem pozemku.
Usnesení č. 8/83/21 RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje části městského
pozemku p. č. 1370/1, o výměře cca 125 m2, v k.ú.
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Hustopeče u Brna. Prodej se uskuteční za cenu
dle znaleckého posudku na stanovení tržní
ceny pozemku, minimálně však za 980 Kč/m2
s tím, že žadatel uhradí zálohu ve výši 5.000
Kč za úhradu znaleckého posudku, teprve
poté bude znalecký posudek zadán. V případě
schválení prodeje konkrétnímu kupujícímu,
tento uhradí spolu s prodejní cenou pozemku
a nákladu na zpracování znaleckého posudku
i další náklady spojené s převodem pozemku.
Usnesení č. 9/83/21 RM bere na vědomí stanovisko stavební komise ohledně žádosti o
prodej části městského pozemku p. č. 4544/20,
o výměře 27m2 pod plánovanou trafostanicí v
katastrálním území Hustopeče u Brna společností EG.D, a.s.
Usnesení č. 10/83/21 RM schválila projektovou
dokumentaci investora …, … na stavbu "GARÁŽ
– přístavba + stavební úpravy – KN p. č. 676 a
KN 677 - kú. Hustopeče u Brna – okres Břeclav"
a pověřuje starostku podpisem situačního
výkresu.
Usnesení č. 11/83/21 RM schválila projektovou dokumentaci investora … a …, … na stavbu "GARÁŽ
– NOVOSTAVBA – KN p. č. 674 - kú. Hustopeče
u Brna – okres Břeclav" a pověřuje starostku
podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 12/83/21 RM schválila projektovou
dokumentaci investora – itself s.r.o., Pálavské
náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno pro
stavbu optická trasa „FTTH Hustopeče - 12 RD
za Pionýrskou“.
Usnesení č. 13/83/21 RM schválila projektovou
dokumentaci investora EG.D a.s., Lidická
1873/36 Brno na stavbu "Hustopeče, přípojka
NN, Bajkalová, č. stavby 1030064311" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 14/83/21 RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Hustopeče,
Nádraží, k. VN, TS, k. NN“ na pozemku parc.
č. 105/13, 109/1, 1249/85, 1250/4, 1250/5, 1251/1,
1251/2, 1251/5, 147/1 v k.ú. Hustopeče u Brna
ve vlastnictví povinného města Hustopeče s
oprávněnou z věcného břemene EG.D a.s., se
sídlem: Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé
pole, IČ: 28085400 za částku 8.500 Kč bez DPH
na dobu neurčitou.
Usnesení č. 15/83/21 RM schválila uzavření smlouvy na pořízení „Územní studie – Hustopeče
S2 – ozelenění“ s Ing. arch. Zbyněk Pech atelier ERA – sdružení architektů Fixel a Pech,
Soběšická 241/27, 614 00 Brno, IČ 14625601 za
160 000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 16/83/21 RM schválila žádost …, trvale bytem …, o prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 15, Svat. Čecha 174/1, Hustopeče do
30.9.2022.
Usnesení č. 17/83/21 RM schválila dodatek č. 3
ke smlouvě o nájmu bytu č. 15, na adrese Svat.
Čecha 174/1, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem …,
kterým se prodlužuje nájem do 30. 9. 2022.
Text dodatku je přílohou zápisu. Rada města
upozorňuje, že toto prodloužení je poslední,
již se nebude dále prodlužovat.
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Usnesení č. 18/83/21 RM schválila přidělení bytu
č. 1 na adrese Žižkova 1476/22 a, Hustopeče, …,
nar. …, trvale bytem ....
Usnesení č. 19/83/21 RM schválila smlouvu o
nájmu bytu č. 1 na adrese Žižkova 1476/22 a,
Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem
městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem …
s účinností od 01. 10. 2021. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 20/83/21 RM schválila seznam členů
školské rady za zřizovatele pro Základní školu
Hustopeče, Komenského 163/2, Hustopeče, pro
období 09/2021 – 08/2024: Jana Blažková, Bc.
Michal Vejpustek, Bořivoj Švásta
Usnesení č. 21/83/21 RM bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
prostřednictvím Ministerstva kultury, z podprogramu VISK 3 informační centra veřejných
knihoven – ICEKNI ve výši 172.000 Kč.
Usnesení č. 22/83/21 RM schválila uzavření
nájemní smlouvy do 31. 7. 2022 s Monikou
Studenou, Svat. Čecha 9, 693 01 Hustopeče, IČ:
64457869 na užívání části nebytového prostoru
– místnosti nad knihovnou ve 2. NP Centra volného času, Nádražní 20/182, 693 01 Hustopeče
vč. sociálního zařízení a občasného využívání
kuchyňky za účelem předškolní výchovy a domácího vzdělávání za celkovou měsíční úhradu
3.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 23/83/21 RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče,
ul. Šafaříkova, Nerudova, chodník“ uchazeče HaSt, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 693 01
Hustopeče, IČ: 25325043.
Usnesení č. 24/83/21 RM schválila pořadí nabídek
uchazečů na dalších místech u veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče,
ul. Šafaříkova, Nerudova, chodník":
2. DS DUMA s.r.o., Dobšická 3579/15, 669 02
Znojmo, IČ: 09358641,
3. Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice 597, 691 63
Velké Němčice, IČ: 29313449,
4. STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 15800 Praha 4,
IČ: 60838744.
Usnesení č. 25/83/21 RM schválila uzavření
smlouvy o dílo „Hustopeče - ul. Šafaříkova,
Nerudova, chodník“ se společností HaSt, spol.
s r.o., Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče, IČ:
25325043 za cenu 1.233.788,06 Kč bez DPH.
Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 26/83/21 RM schválila uzavření smlouvy o zajištění security služeb na
Burčákové slavnosti 2021 v Hustopečích s No
Limit security s.r.o., se sídlem Soběšická 808,
664 01, Bílovice nad Svitavou, IČ 07866526, za
částku 123 395 Kč bez DPH.
Usnesení z 84. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 05.10.2021 v kanceláři starostky
na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/84/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/84/21: RM schválila poplatek za
odstavení autobusů na městském pozemku
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u vlakového nádraží ve výši 250 Kč za autobus
a den.
Usnesení č. 3/84/21: RM schválila žádost o aktualizaci znaleckého posudku č. 1750/2021.
Usnesení č. 4/84/21: RM schválila vystavení objednávky na AD, TDS pro realizaci stavby:
„Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská
– Žižkova“ SO 105, 106, 107, 108, 110, 301 s Ing.
Bořkem Zvědělíkem, Školní 1793/13, 690 03
Břeclav, za nabídnutou cenu 127.000 Kč (není
plátce DPH).
Usnesení č. 5/84/21: RM schválila návrh úpravy
zpevněných povrchů na Dukelském náměstí, dle projektu PROJEKCE DOPRAVNÍCH
STAVEB, s.r.o., Školní 13, Břeclav. Projekt je přílohou zápisu.
Usnesení č. 6/84/21: RM schválila projektovou
dokumentaci investora itself s.r.o., Pálavské
nám. 11, Brno na stavbu „Hustopeče – optická
přípojka HZS JMK“ a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 7/84/21: RM schválila uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným itself
s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno, IČ:
18826016 na pozemku parc.č. 103/3, parc.č. 105/1
a parc.č. 105/19, realizace stavby „Hustopeče
– optická přípojka HZS JMK“ za jednorázovou
úplatu 5.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 8/84/21: RM schválila uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene „REKO MS
Hustopeče – Mírová, číslo stavby: 7700101471“
na pozemku parc. č. 991/10, parc. č. 991/28,
parc. č. 991/56, parc. č. 991/58, parc. č. 991/59 v
k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného města Hustopeče s oprávněnou z věcného
břemene GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem IČ: 27295567 za částku
10.238 Kč bez DPH na dobu neurčitou.
Usnesení č. 9/84/21: RM schválila uzavření
smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku
města se STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ ČÁSLAVA
s.r.o., Tomáškova 908/21, 615 00 Brno,
02358140, s následující úpravou: Smlouvou se
upravují podmínky na bytovou výstavbu investora v lokalitě ulic Starovická – Alejní. Smluvně
je dohodnut příspěvek investora na infrastrukturu města násobkem za každou budovanou
bytovou i nebytovou jednotku ve výši 50.000
Kč/jednotka. Příspěvek investor městu uhradí
formou splátkového kalendáře následujícím
způsobem: 10 % vypočtené částky při podpisu
smlouvy, 40 % do roka od podpisu smlouvy a
zbývající část doplatí do dvou let od podpisu
smlouvy, nejpozději však ke dni kolaudace
kteréhokoliv objektu. Text smlouvy je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 10/84/21: RM bere na vědomí podání žádosti o bezúplatný převod pozemků: p.č.
1249/87, 1249/88, 1249/89, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna, od Správy železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1; z
důvodu vypořádání stavby dráhy "Modernizace
a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 11/84/21: RM schválila uzavření Dohody s obcí Habovka, IČ 00314471, se
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sídlem Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka,
Slovenská republika, o spolupráci partnerů
na malém projektu „Cestami minulosti - vybudovanie náučného chodníka sakrálneho
kultúrneho a prírodného dedičstva a sprievodné propagačné a prezentačné aktivity.
Usnesení č. 12/84/21: RM doporučuje na základě nabídky společnosti Skanska k opravě
příjezdovou komunikaci do areálu Formanky.
Oprava proběhne na jaře 2022 spolu s rozšířením vjezdu.
Usnesení č. 13/84/21: RM ukládá majetkoprávnímu odboru připravit projekt na rozšíření
přístupové cesty do areálu Formanky z ulice
Šafaříkova.
Usnesení č. 14/84/21: RM schválila uzavření dodatku 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
prodlužuje termín vyřízení pravomocného stavebního povolení pro dílo „Zpracování PD na
Stavební úpravy a modernizaci Společenského
domu Hustopeče“ o 3 měsíce. Text dodatku je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 15/84/21: RM schválila uzavření dohody o ukončení nájmu s OLMIKA s.r.o., Lidická
700/19, 602 00 Brno, IČ: 04579968 na část prostor v přízemí Městského úřadu Hustopeče,
Dukelské nám. 22, 693 01 Hustopeče za účelem
umístění nápojového automatu k 31.10.2021.
Text dohody je přílohou zápisu.
Usnesení č. 16/84/21: RM schválila uzavření nájemní smlouvu s NUOVO CAFFE s.r.o., Zákoutí
2844/39, 616 00 Brno, IČ: 26951258 na pronájem části přízemní o výměře 1 m2 v objektu
Dukelské nám. 22, 693 01 Hustopeče za roční
nájemné 12.500 Kč. Text smlouvy je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 17/84/21: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části nebytového prostoru v 1.
PP objektu Polikliniky Hustopeče, Hybešova
1417/5, 693 01 Hustopeče, která je součástí
pozemku par. č. KN 1074/2 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV
č. 10001 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče u
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče: místnost o orientační výměře 41,57 m2. Text
záměru je přílohou zápisu.
Usnesení č. 18/84/21: RM ukládá vedení města
ve spolupráci s majetkoprávním odborem
hledat řešení a možnosti vyvinutí tlaku na
majitele nemovitosti Dukelské náměstí č.p.
95, Hustopeče na statické zajištění jeho nemovitosti, aby bylo možné co nejdříve bezpečně
užívat nádvoří domu U Synků.
Usnesení č. 19/84/21: RM schválila pokračování
ve spolupráci s Kometa Group, a.s., Křídlovická
34, Brno, v rámci programu Království Komety.
RM pověřuje starostku města podpisem
smlouvy o spolupráci.
Usnesení č. 20/84/21: RM bere na vědomí konečné stanovisko majitele pozemku p.č. 4542/254
v k. ú. Hustopeče u Brna k podmínkám prodeje
pozemku.
Usnesení č. 21/84/21: RM bere na vědomí

předložené návrhy na změnu č. 4 ÚP města
Hustopeče. RM se ztotožňuje se závěry Odboru
územního plánování Městského úřadu
Hustopeče. Návrh na změnu č. 4 ÚP postupuje
do pracovních komisí (stavební a pro územní
rozvoj) a následně do ZM.
Usnesení č. 22/84/21: RM schválila seznam členů
školské rady za zřizovatele pro Základní školu
Hustopeče, Nádražní 4, Hustopeče, pro období 09/2021 – 08/2024: Jana Blažková, Bořivoj
Švásta
Usnesení č. 23/84/21: RM bere na vědomí
zprávu s informacemi ze SPOZAMU ze dne
30.09.2021.
Usnesení č. 24/84/21: RM schválila úpravu ceníku
pronájmu plochy Městského stadionu pro školy se sídlem v Hustopečích na částku 100 Kč za
vyučovací hodinu s účinností od 01.01.2022
Usnesení č. 25/84/21: RM schválila etapizaci
dláždění areálu stavební ﬁrmou Hast za vysoutěženou cenu 1.200 Kč/m2.
Usnesení č. 26/84/21: RM schválila nákup vřetenové sekačky TK1900 za 335.000 Kč bez DPH
z provozních prostředků organizace SPOZAM.
Usnesení č. 27/84/21: RM bere na vědomí návrh
nové prodejny COOP se skateparkem na střeše.
Usnesení č. 28/84/21: RM ukládá podat žádost o
úpravu DZ na ulici Jiráskova u hotelu Amande
spočívající v omezení zákazu zastavení novou
dodatkovou tabulkou: Mimo 1x Bus + 1x zásobování hotelu Amande na max. 15 min.
Usnesení č. 29/84/21: RM ukládá jednat s vedením hotelu o situaci parkování hostů hotelu
Amande na ul. Husova a Jiráskova.
Usnesení č. 30/84/21: RM schválila termín příštího zasedání RM bude v pondělí 18.10.2021 ve
13:00 hod.
Usnesení č. 31/84/21: RM doporučuje ZM ke
schválení změnu lhůty pro čerpání daru pro
Modelářský klub Hustopeče. Lhůta se prodlužuje do konce roku 2022, ostatní smluvní
náležitosti se nemění.
Usnesení č. 32/84/21: RM schválila udělení souhlasu s podnájmem bytu č. 8 na ul. Husova 5/4
v Hustopečích p. …., nar. …., …, 693 01 Hustopeče
ve prospěch podnájemce …., nar. …., …..
Usnesení č. 33/84/21: RM schválila přechodnou
změnu dopravního značení zastávky autobusu po dobu 1 roku dle návrhu policie na
Havlíčkově ul. u ﬁrmy Norma Group na straně
od Kurdějova.
Usnesení ze 85. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 18.10.2021 v kanceláři starostky
na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/85/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/85/21: RM schvaluje bezplatné
zapůjčení obřadní místnosti Radnice dne
12.11.2021 pro Gymnázium T. G. Masaryka,
Dukelské nám. 31, 693 01 Hustopeče za účelem
stužkování dvou tříd posledních ročníků.
Usnesení č. 3/85/21: RM schválila záměr pronájmu části objektu občanské vybavenosti
– budovy č.p. 423 na pozemku parc. č. 279 v k.ú.
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Hustopeče u Brna (Společenský dům na adrese
Herbenova 4, Hustopeče, a to sálu s přísálím se
spoluužíváním vestibulu a WC, vše včetně vybavení, každé úterý v měsíci od 17:00 do 18:30
hod, počínaje od 2. listopadu 2021 do 30. června 2022 za snížené nájemné ve výši 90 Kč vč.
DPH za každou započatou hodinu.
Usnesení č. 4/85/21: RM schválila uzavření
smlouvy na zabezpečení pohybové výuky v
tanečním kurzu pro mládež a pro dospělé s
Janou Jančovou se sídlem Krátká 122, 664 52
Sokolnice, IČ: 64305775.
Usnesení č. 5/85/21: RM schválila vzorovou nájemní smlouvu k zahradám na ul. Alšova.
Smlouva je přílohou zápisu.
Usnesení č. 6/85/21: RM schválila vydání souhlasného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu,
stavba "Modernizace a elektrizace trati Šakvice
– Hustopeče u Brna".
Usnesení č. 7/85/21: RM schválila podání žádosti
o nenávratný ﬁnanční příspěvek na akci „Tvář
města Hustopeče a obce Habovka v proměnách času“, v rámci Fondu malých projektů,
program Interreg V-A Slovenská republika –
Česká republika.
Usnesení č. 8/85/21: RM schválila uzavření
Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu „Tvář města Hustopeče a obce Habovka v
proměnách času“, s obcí Habovka, IČ 00314471,
se sídlem Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka,
Slovenská republika. Text dohody je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 9/85/21: RM ukládá vedení města
jednat s žadatelkou o prodeji části městského pozemku p.č. 1370/1 o výměře 125 m2, v k.ú.
Hustopeče u Brna na ul. Kpt. Jaroše, o možnosti směny za jiný pozemek v k. ú Hustopeče u
Brna.
Usnesení č. 10/85/21: RM bere na vědomí připravované materiály ke 28. stavební komisi.
Usnesení č. 11/85/21: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje části
městského pozemku p.č. 4542/2, vedeného
jako ostatní plocha, o výměře cca 50 m2, v obci
Hustopeče, v k. ú. Hustopeče u Brna, zapsaného na LV č. 100001, v lokalitě Údolní.
Usnesení č. 12/85/21: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje části městských
pozemků p.č. 4542/198 a p.č. 4542/76, vedené
jako ostatní plocha, o přibližné celkové výměře
cca 97 m2, v obci Hustopeče, v k. ú. Hustopeče
u Brna, zapsaného na LV č. 10001. Prodej se
uskuteční za cenu dle znaleckého posudku na
stanovení tržní ceny pozemku, minimálně však
za 980 Kč/m2 s tím, že žadatel uhradí zálohu ve
výši 5.000 Kč za úhradu znaleckého posudku.
V případě schválení prodeje konkrétnímu kupujícímu, tento uhradí spolu s prodejní cenou
pozemku a nákladu na zpracování znaleckého
posudku i další náklady spojené s převodem
pozemku.
Usnesení č. 13/85/21: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje části městských
pozemků p.č. 4542/198 a p.č. 4542/76, vedené
jako ostatní plocha, o přibližné celkové výměře
cca 65 m2, v obci Hustopeče, v k. ú. Hustopeče
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u Brna, zapsaného na LV č. 10001. Prodej se
uskuteční za cenu dle znaleckého posudku na
stanovení tržní ceny pozemku, minimálně však
za 980 Kč/m2 s tím, že žadatel uhradí zálohu ve
výši 5.000 Kč za úhradu znaleckého posudku.
V případě schválení prodeje konkrétnímu kupujícímu, tento uhradí spolu s prodejní cenou
pozemku a nákladu na zpracování znaleckého
posudku i další náklady spojené s převodem
pozemku.
Usnesení č. 14/85/21: RM nedoporučuje ZM ke
schválení vyhlášení záměru prodeje pozemků:
p.č. 3350/4 - výměra: 33 m2, p.č. 3349/1 - výměra:
172 m2, p.č. 376/26 - výměra: 45 m2, p.č. 346/4 výměra: 27 m2, p.č. 346/3 - výměra: 14 m2, vše
v obci Hustopeče, v k. ú. Hustopeče u Brna,
zapsané na LV č. 100001 a ukládá prověřit majetkové poměry v okolí.
Usnesení č. 15/85/21: RM ukládá prověřit smluvní
užívání pozemků p.č. 3350/4 - výměra: 33 m2,
p.č. 3349/1 - výměra: 172 m2, p.č. 376/26 - výměra: 45 m2, p.č. 346/4 - výměra: 27 m2, p.č. 346/3
- výměra: 14 m2, vše v obci Hustopeče, v k. ú.
Hustopeče u Brna. Informaci přidat k žádosti o
prodej do ZM.
Usnesení č. 16/85/21: RM schválila vyhlášení záměru na uzavření nájemní smlouvy na užívání
sloupů veřejného osvětlení, a to na období 10
let počínaje od 01.01.2022.
Usnesení č. 17/85/21: RM předává na nejbližší
jednání stavební komise žádost o schválení PD
pro přípojku vody Svatoň pneuservis.
Usnesení č. 18/85/21: RM schválila projektovou
dokumentaci investora Tomáše Veleckého,
Polní 1163/2, Hustopeče na stavbu "Novostavba
RD s garáží na pozemku parc.č. 4792/156" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 19/85/21: RM bere na vědomí žádost o
schválení PD Kobliha, Kpt. Jaroše RD a předává
ji na nejbližší jednání stavební komise.
Usnesení č. 20/85/21: RM schválila Dohodu o
spolupráci partnerů na malém projektu mezi
městem Hustopeče a obcí Habovka, k projektu
„Žijeme tradicemi“. Dohoda je přílohou zápisu.
Usnesení č. 21/85/21: RM schválila podání žádosti o poskytnutí nenávratného ﬁnančního
příspěvku pro malé projekty v rámci Programu
Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika 2014-2020, na projekt „Žijeme
tradicemi“.
Usnesení č. 22/85/21: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávku „Dodání traktoru s žací
lištou" uchazeče AGROTEC a.s., Brněnská 74,
693 01 Hustopeče, IČ: 00544957
Usnesení č. 23/85/21: RM schválila pořadí dalších nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávku „Dodání traktoru s žací
lištou": 2. Agrimachines SE, Kubánské náměstí
1391/11, 100 00 Praha, IČ: 03405656, 3.SYNPRO,
s.r.o., Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ:
29228298.
Usnesení č. 24/85/21: RM schválila uzavření kupní smlouvy na plnění z veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku „Dodání traktoru s žací
lištou" s AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01
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Hustopeče, IČ: 00544957 za cenu 1.650.000 Kč
bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 25/85/21: RM schválila uzavření
nájemní smlouvy s … … … a … … …, bytem: …,
Hustopeče, na část městského pozemku p.č.
4542/2, vedený jako ostatní plocha, o výměře 73 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna, obec
Hustopeče. Nájemné se sjednává ve výši: 1.460
Kč/rok (20Kč/m2/rok). Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou. Součásti nájemní
smlouvy je klauzule o bezdůvodném obohacení za období 3 let zpětně.
Usnesení č. 26/85/21: RM schválila vyhlášení záměru na uzavření nájemní smlouvy na
pronájem městského pozemku a umístění
stojanu na kola na p.č. 1185/1, na ul. Brněnská
447/1, o výměře 75 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna,
v obci Hustopeče, s … … …, bytem: …, Hustopeče.
Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou. Nájemné se sjednává ve výši: 3.807,72
Kč/měsíc, a to v době od května do září, a 1.000
Kč/měsíc v době od října do dubna.
Usnesení č. 27/85/21: RM schválila zrušení usnesení č. 9/84/21, kterým Rada města
dne 05.10.2021 schválila uzavření smlouvy
o souhlasu se stavbou na pozemku města
se STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ ČÁSLAVA s.r.o.,
Tomáškova 908/21, 615 00 Brno, 0235814.
Usnesení č. 28/85/21: RM schválila uzavření
smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku
města s Byty v Aleji s.r.o., Tomáškova 908/21,
615 00 Brno, IČ: 07062991 s podmínku úhrady
příspěvku 50.000 Kč za každou budovanou bytovou i nebytovou jednotku ze strany investora
na infrastrukturu města. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 29/85/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření darovací smlouvy s obdarovanou obcí Hrušky, Hrušky 100, 691 56 Hrušky,
IČO: 00283185 na poskytnutí daru 2.000.000
Kč z veřejné sbírky iniciované Mikroregionem
Hustopečsko na obnovu obce po tornádu. Text
smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 30/85/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření darovací smlouvy s obdarovaným městysem Moravská Nová Ves, nám.
Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ:
00283363 na poskytnutí daru 2.000.000 Kč
z veřejné sbírky iniciované Mikroregionem
Hustopečsko na obnovu městyse po tornádu.
Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 31/85/21: RM schválila smlouvu o
úschově s … …, nar. …, … k uložení věcí za měsíční odměnu 500 Kč. Text smlouvy je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 32/85/21: RM neschvaluje návrh
úpravy smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se
STRAET ARCHITECTS s.r.o., Na Poříčí 1918/11,
110 00 Praha, IČ: 27864618 na zpracování PD na
Stavební úpravy a modernizaci Společenského
domu Hustopeče, kdy se z předmětu díla má
vyjmout vyřízení stavebního povolení.
Usnesení č. 33/85/21: RM doporučuje ZM ke
schválení zrušení usnesení ZM č. 20/XX/21 a
doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu části bytu č. 8 Husova
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5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném
na pozemku p.č. 19/1 a společných částí domu
Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí v podílu
1208682/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna
p. … …, nar. …. a pí. … …, nar. … oba bytem … 693 01
Hustopeče, v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD
MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 34/85/21: RM schválila poskytnutí podpory pořadateli akce Hustopečský
Masopust na Turhandlích 2022 v rozsahu dohody o poskytnutí podpory pro konání akce.
Usnesení č. 35/85/21: RM bere na vědomí návrh
technického řešení zajištění nádvoří domu U
Synků před případným nepříznivým vlivem
havarijního stavu sousední nemovitosti. Na
detailech řešení bude dále pracováno.
Usnesení č. 36/85/21: RM schválila uzavření
smlouvy o zřízení míst zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se společností
ECOBAT s.r.o., IČ 26725967, se sídlem Praha 6,
Soborská 1302/8, PSČ 160 00.
Usnesení č. 37/85/21: RM schválila plán inventur
a příkaz k provedení inventarizace v roce 2021.
Usnesení č. 38/85/21: RM schválila smlouvu o
nájmu bytu č. 5 na adrese Žižkova 1476/22a,
Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem
městem Hustopeče a … …, nar. …, trvale bytem
… s účinností od 01. 11. 2021. Text smlouvy je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 39/85/21: RM schválila ukončení pobytu … … v bytě č. 8 v Bytovém domě s
podporovanými byty na adrese Žižkova 22b
v Hustopečích, a současně schvaluje ke stejnému dni zahájení pobytu a uzavření nové
nájemní smlouvy u … … na byt č. 309 v DoměPenzionu pro důchodce, Žižkova 960/1 v
Hustopečích. (Datum dle vzájemné domluvy:
listopad-prosinec 2021.)
Usnesení č. 40/85/21: RM schválila ukončení
pobytu … … v bytě č. 309 v Domě-Penzionu
pro důchodce na adrese Žižkova 960/1 v
Hustopečích, a současně schvaluje ke stejnému dni zahájení pobytu a uzavření nové
nájemní smlouvy u … … na byt č. 8 v Bytovém
domě s podporovanými byty na adrese Žižkova
22b v Hustopečích. (Datum dle vzájemné domluvy: listopad-prosinec 2021).
Usnesení č. 41/85/21: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí ﬁnanční
podpory na poskytování sociálních služeb č.
JMK069794/21/OSV s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno,
IČ:70888337. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 42/85/21: RM schválila plnou moc k
zastupování města Hustopeče na XVIII. sněmu
Svazu měst a obcí České republiky konanému
ve dnech 21.10. a 22.10.2021 v Hradci Králové
pro Antonína Kadlece, starostu obce Starovice.
Usnesení č. 43/85/21: RM bere na vědomí transformaci Sdružení obcí a měst jižní Moravy,
jehož je město Hustopeče členem, na
Euroregion Pomoraví. A také o navýšení příspěvku na činnost z 1 Kč na 5 Kč/občana za rok.
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Usnesení č. 44/85/21: RM schválila objednávku
zhotovení kovového baldachýnu na rajhradskou studnu na ulici Svat. Čecha od ﬁrma
Kovářství Pechor, Starovice 347. Současně
schvaluje i zaplacení zálohy na materiál ve výši
50.000 Kč.
Usnesení č. 45/85/21: RM schválila pořízení
pamětní desky k výročí 400 let od vyhnání novokřtěnců z Moravy, resp. z Hustopečí. Současně
schvaluje i text pamětní desky, který je přílohou zápisu.
Usnesení č. 46/85/21: RM schválila pořízení programu MP Manager (Událostní informační
systém pro řízení procesů obecních policií),
pro zefektivnění činnosti městské policie v
Hustopečích.
Usnesení č. 47/85/21: RM schválila uzavření licenční smlouvy s FT Technologies, a.s.,
Chválkovická 151/82, 772 00 Olomouc, IČ:
26833620 o poskytnutí licence k programu MP
manager pro evidenci agendy městské policie
za měsíční odměnu 5.800 Kč bez DPH. Text
smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 48/85/21: RM bere na vědomí zápis z
Komise pro územní rozvoj ze dne 5.10.2021.
Usnesení č. 49/85/21: RM schválila s účinností
od 01.11.2021 organizační změnu na Odboru
územního plánování spočívající ve vytvoření
nového pracovního místa – Referent státní
správy a samosprávy, pracovník GIS - 10. tř. s
dobou neurčitou
Usnesení č. 50/85/21: RM schválila přerušení provozu v Mateřské škole Hustopeče, Školní 25 a v
Mateřské škole Hustopeče, Na Sídlišti 5 v době
od 23.12.2021 do 02.01.2022.
Usnesení č. 51/85/21: RM schválila dle ustanovení
§ 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění, předání osvědčení
pro Ing. Oldřicha Vachalu o tom, že se stal zastupitelem města Hustopeče za odstoupivší
zastupitele Marka Svobodu a Ing. Petra Čecha.
Usnesení č. 52/85/21: RM schválila přenesení
působnosti rady města při rozhodování na zadávání objednávek do 40.000 Kč vč. DPH pro
zajištění chodu organizační složky Marketing a
kultura na vedoucí této složky.
Usnesení ze 86. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 02.11.2021 v kanceláři starostky
na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/86/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/86/21: RM schválila uzavření
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o správě a provozování
veřejného osvětlení č. 09410080 se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o.., IČ: 27804721,
kterým se navyšují světelné body na 805. Text
dodatku přílohou zápisu.
Usnesení č. 3/86/21: RM schválila odstranění
keřového porostu z důvodu rozhledových poměrů u stávajícího sjezdu na pozemku 4553/98
v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Dlouhá.
Usnesení
č.
4/86/21:
RM
schválila

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
„Hustopeče, Nádražní-ZD, obnova NN, Hanák,
č. stavby HO-014330078194“ na pozemcích parc. č. 2590/1, 2590/2, 2600/1, 2602/11,
2617/146, 3116/13, 3116/14, 3116/15, 3116/2, 3116/3
v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného města Hustopeče s oprávněnou z věcného
břemene EG.D a.s., se sídlem: Lidická 1873/36,
602 00 Brno - Černé pole, IČ: 28085400 za částku 5.200 Kč bez DPH na dobu neurčitou.
Usnesení č. 5/86/21: RM bere na vědomí stanovisko soudní znalkyně k znaleckému posudku
č. 1750/2021 na ocenění části městského pozemku p.č. 1370/1 o výměře cca 104 m2, nad
sklepem nacházejícím se na p.č. 1369 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 6/86/21: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s … a …, oba bytem …, 693 01
Hustopeče na část pozemku p.č. 474/3 o výměře 2,6 m2 vedeného jako ostatní plocha na
LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční
nájemné 1.000 Kč. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ od 10.10.2021 do
27.10.2021. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 7/86/21: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s RATOLEST Brno, z.s., třída Kpt.
Jaroše 2032/7b, 602 00 Brno - Černá Pole, IČO:
65348893 na část prostor suterénu o výměře
41,57 m2 v objektu polikliniky Hybešova 1417/5,
693 01 Hustopeče za měsíční nájemné 3.969
Kč. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední
desce MěÚ od 7.10.2021 do 25.10.2021. Text
smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 8/86/21: RM schválila objednání
prací na úpravu a zpevnění křižovatky v ulici
Na Hradbách, za cenu 273.518 Kč bez DPH,
dle přiložené nabídky ﬁrmou TD LKW, s.r.o.,
Mrštíkova 13/15, Hustopeče, IČ 29380421.
Usnesení č. 9/86/21: RM schválila uzavření
smlouvy o pronájmu nebytových prostor části objektu občanské vybavenosti - budovy č.p.
423 na pozemku parc. č. 279 v k.ú. Hustopeče
u Brna, a to sálu s přísálím se spoluužíváním
vestibulu a WC, vše včetně vybavení, každé
úterý v měsíci od 17:00 do 18:30 hod, počínaje
od 8. listopadu 2021 do 30. června 2022 za snížené nájemné ve výši 90 Kč vč. DPH za každou
započatou hodinu s Centrem volného času
Hustopeče, příspěvkovou organizací se sídlem
Hustopeče, Šafaříkova 1017/40, IČ 71200398.
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce
MěÚ od 21.10.2021. Smlouva bude podepsána
08.11.2021 v případě, že o nájem neprojeví zájem jiný nájemce.
Usnesení č. 10/86/21: RM bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí
ﬁnančního příspěvku ve výši 150.000 Kč na projekt „Kaple-rekonstrukce výmalby, Hustopeče".
Usnesení č. 11/86/21: RM schválila uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Hustopeče, příp. NN, Bajkalová,
č.stavby HO-001030064311“ na pozemcích
parc. č. 1262/1, 3147 v k.ú. Hustopeče u Brna
ve vlastnictví povinného města Hustopeče s
oprávněnou z věcného břemene EG.D a.s., se
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sídlem: Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé
pole, IČ: 28085400 za částku 5.000 Kč bez DPH
na dobu neurčitou.
Usnesení č. 12/86/21: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Liborem
Nasadilem, Svat. Čecha 786/46, 693 01
Hustopeče, IČ: 64454801, kterým se snižuje cena díla za úpravu osvětlení v objektu
Penzionu v Hustopečích o 11.878 Kč + DPH.
Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 13/86/21: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou
zakázku na služby: „Založení prvků ÚSES a
provedení parkových úprav, Hustopeče“, pro
Dílčí plnění I.: "Realizace prvků ÚSES III v k.ú.
Hustopeče", kterou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou díla bez DPH: STAVBY VANTO,
s.r.o., IČ: 28269314, Náměstí Svobody 362, 686
04 Kunovice; s nabídkou: 3.295.678,06 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 14/86/21: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech pro nadlimitní veřejnou
zakázku na služby: „Založení prvků ÚSES a
provedení parkových úprav, Hustopeče“, pro
Dílčí plnění I.: "Realizace prvků ÚSES III v k.ú.
Hustopeče":
2. KHL-EKO, a.s., IČ: 26160277, Červený Hrádek
10, 431 11 Jirkov: Nabídková cena bez DPH:
3.409.826,42 Kč
3. KAVYL, spol. s r.o., IČ: 49975358, Mohelno 563,
675 75 Mohelno: Nabídková cena bez DPH:
3.635.660,36 Kč
4. H - REKULTIVACE, a.s., IČ: 25032739, Černovice
226, 430 01 Chomutov: Nabídková cena bez
DPH: 3.703.375,23 Kč
5. STROMMY COMPANY s.r.o., IČ: 01919652,
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora:
Nabídková cena bez DPH: 4.169.258 Kč
6. Lescus Cetkovice, IČ: 60732547, Velká Strana
43, 679 38 Cetkovice: Nabídková cena bez DPH:
5.586.533,48 Kč
7. Zahradnické úpravy s.r.o., IČ: 27707113, Jílkova
124, 615 32 Brno: Nabídková cena bez DPH:
5.639.275 Kč
8. HORTISCENTRUM s.r.o., IČ: 26272130,
Komenského 220, 667 01 Židlochovice:
Nabídková cena bez DPH: 5.752.348,19 Kč
Usnesení č. 15/86/21: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku
na služby: „Založení prvků ÚSES a provedení
parkových úprav, Hustopeče“, pro Dílčí plnění
II.: "Návrh sídelní zeleně u bytových domů v ul.
Gen. Peřiny v Hustopečích", kterou je nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou díla bez DPH:
1.KHL-EKO, a.s., IČ: 26160277, Červený Hrádek
10, 431 11 Jirkov, s nabídkou: 1.014.424,18 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 16/86/21: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech pro nadlimitní veřejnou
zakázku na služby: „Založení prvků ÚSES a
provedení parkových úprav, Hustopeče“, pro
Dílčí plnění II.: "Návrh sídelní zeleně u bytových domů v ul. Gen. Peřiny v Hustopečích":
2. KAVYL, spol. s r.o., IČ: 49975358, Mohelno 563,
675 75 Mohelno; Nabídková cena bez DPH:
1.187.075,26 Kč
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3. STAVBY VANTO, s.r.o., IČ: 28269314, Náměstí
Svobody 362, 686 04 Kunovice; Nabídková
cena bez DPH: 1.252.317,69 Kč
4. STROMMY COMPANY s.r.o., IČ: 01919652,
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora;
Nabídková cena bez DPH: 1.317.942,73,- Kč
5. HORTISCENTRUM s.r.o., IČ: 26272130,
Komenského 220, 667 01 Židlochovice;
Nabídková cena bez DPH: 1.626.312,26 Kč
6. Zahradnické úpravy s.r.o., IČ: 27707113, Jílkova
124, 615 32 Brno; Nabídková cena bez DPH:
1.750.544,68 Kč
Usnesení č. 17/86/21: RM schválila uzavření
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem nadlimitní veřejné zakázky na služby: „Založení prvků
ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“,
pro Dílčí plnění I.: "Realizace prvků ÚSES III v
k.ú. Hustopeče":
STAVBY VANTO, s.r.o., IČ: 28269314, Náměstí
Svobody 362, 686 04 Kunovice.
Usnesení č. 18/86/21: RM schválila uzavření
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem nadlimitní veřejné zakázky na služby: „Založení prvků
ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“,
pro Dílčí plnění II.: "Návrh sídelní zeleně u bytových domů v ul. Gen. Peřiny v Hustopečích":
KHL-EKO, a.s., IČ: 26160277, Červený Hrádek
10, 431 11 Jirkov.
Usnesení č. 19/86/21: RM schválila dodatek č.2
ke smlouvě o dílo s VISPO CZ s.r.o.. Dolní Valy
3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 26278553, kterým
se prodlužuje termín dokončení stavebních
prací na objektu Střelnice v Hustopečích z důvodu víceprací, které nebylo možné předvídat,
na termín 23.05.2022. Text dodatku je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 20/86/21: RM schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě
s Viadesigne s.r.o., se sídlem Na zahradách
1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 na zpracování projektové dokumentace „Hustopeče
- ul. L. Svobody, chodník a podélné parkování",
kterým se posunuje termín dokončení díla do
30.09.2022. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 21/86/21: RM schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě
s Viadesigne s.r.o., se sídlem Na zahradách
1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 na zpracování projektové dokumentace „Víceúčelové
hřiště - část in-line dráha", kterým se posunuje
termín dokončení díla do 30.09.2022. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 22/86/21: RM bere na vědomí informaci o volné kapacitě dětského dopravního
hřiště na ul. Lipová v Hustopečích v rozsahu cca
10 % s tím, že město hledá možnosti budoucího zajištění povinné výuky na dopravním hřišti
vlastními silami.
Usnesení č. 23/86/21: RM bere na vědomí informaci o připravovaném nařízení obce „Tržní
řád“.
Usnesení č. 24/86/21: RM bere na vědomí zápis ze
schůzky ředitelů škol a ŠKK.
Usnesení č. 25/86/21: RM schválila odpuštění
poplatku za vyvěšení baneru - reklamního
poutače na Den otevřených dveří Gymnázia
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T.G. Masaryka Hustopeče na zábradlí u komunikace naproti kina vždy na 10 dnů před akcí
(23.11.2021 a 13.01.2022).
Usnesení č. 26/86/21: RM schválila reklamní partnerství se společností ČEZ, a.s., IČ: 45274649,
se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, na projekt
„Rozsvěcení vánočních stromků“ ve městě
Hustopeče.
Usnesení č. 27/86/21: RM doporučuje ZM ke
schválení navýšení běžného příspěvku PO
Spozam o 1.000.000 Kč. Důvodem jsou
podstatným způsobem snížené tržby z provozu v důsledku státních opatření při řešení
COVID-19. Přesto PO avizuje předem ztrátu cca
400 tis. Kč, která by byla kryta prostředky z rezervního fondu.
Usnesení č. 28/86/21: RM schválila Vyřazení majetku ZŠ Nádražní v hodnotě 765.596,10 Kč. Jde
o majetek ze staré počítačové učebny, tedy starý, opotřebovaný a nepoužitelný.
Usnesení č. 29/86/21: RM doporučuje ZM ke
schválení 7. rozpočtové opatření města
Hustopeče 2021, na základě kterého
příjmy města ve výši 265.955.000 Kč,
výdaje města ve výši 290.655.000 Kč,
ﬁnancování ve výši 24.700.000 Kč
Usnesení č. 30/86/21: RM bere na vědomí zprávu
s informacemi ze SPOZAMU ze dne 01.11.2021.
Usnesení č. 31/86/21: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o souhlasu se stavbou na
pozemku města s Byty v Aleji s.r.o., Tomáškova
908/21, 615 00 Brno, IČ: 07062991, kterým se
příspěvek investora 50.000 Kč za každou budovanou bytovou i nebytovou jednotku na
infrastrukturu města navyšuje o DPH. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 32/86/21: RM schválila nabídku
prodeje nepotřebného majetku Městských
služeb: traktor zetor 6945 za cenu 164.000 Kč,
zetor 4911 za cenu 119.000 Kč. Nabídka bude
inzerována na inzertních webech s kritériem
nejvyšší ceny.
Usnesení ze XXIII. schůze Zastupitelstva města
Hustopeče konané dne 04.11.2021 v zasedací
místnosti MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/XXIII/21: ZM schvaluje program zasedání změněn oproti pozvánce, vypuštěn bod
Zpráva Kontrolního výboru, doplněn o body V.
h. Dotace spolkům II. kolo
Program:
I. Zahájení
II. Složení slibu nového zastupitele
III. Sdělení starostky
IV. Zpráva Finančního výboru
V. Hlavní body:
a. Žádost o prodej městského pozemku p. č. KN
4392, v k. ú. Hustopeče u Brna, nad prvním rybníkem v lokalitě Souvratě
b. Kupní smlouva se společností BENTEL
TRANSPORT, s.r.o. na prodej městských pozemků p. č. 322, 323, 321/5, 376/22 a částí p. č.
3332/1, 3331, 3328, 3327 vše v k. ú. Hustopeče u
Brna nad ulicí Herbenova
c. Změna účelu čerpání daru – Modelářský klub
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d. Změna nabyvatele bytu ul. Husova
e. Darovací smlouvy 2 obcím po tornádu z peněž
veřejné sbírky – Hrušky + Moravská Nová Ves
f. Pozvánka ke členství do spolku Naše odpady
z.s.
g. 7. rozpočtové opatření města Hustopeče 2021
h. Dotace spolkům II. kolo
VI. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.)
VII. Příspěvky členů ZM
VIII. Diskuze občanů (pokračování)
IX. Kontrola přijatých usnesení
X. Závěr
Usnesení č. 2/XXIII/21: ZM schvaluje ověřovatele
zápisu … a ….
Usnesení č. 3/XXIII/21: ZM schvaluje průběh
diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se
samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek.
Usnesení č. 4/XXIII/21: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky …, administrativní pracovnice
kanceláře tajemníka.
Usnesení č. 5/XXIII/21: ZM bere na vědomí zprávu o platnosti volby Ing. Oldřicha Vachaly za
člena zastupitelstva města Hustopeče.
Usnesení č. 6/XXIII/21: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne
02.11.2021
Usnesení č. 7/XXIII/21: ZM schvaluje vyhlášení
záměru na prodej městského pozemku p.č. KN
4392 vedeného jako zahrada o výměře 1720
m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna.
Prodej se uskuteční za cenu dle znaleckého
posudku na stanovení tržní ceny pozemku,
minimálně však za 30 Kč/m2 s tím, že žadatel
nejprve uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč na úhradu znaleckého posudku.
Usnesení č. 8/XXIII/21: ZM schvaluje 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 56 m2, vedeného jako zahrada; p.č.
323, o výměře: 33 m2, vedeného jako zahrada;
p.č. 321/5, o výměře: 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 znaleckého posudku č. 1750/2021 ze dne 20.08.2021, ve výši:
1.260.000 Kč. Vzorová kupní smlouva je přílohou zápisu.
Usnesení č. 9/XXIII/21: ZM schvaluje změnu
lhůty pro čerpání daru pro Modelářský klub
Hustopeče. Lhůta se prodlužuje do konce roku
2022, ostatní smluvní náležitosti se nemění.
Usnesení č. 10/XXIII/21: ZM schvaluje zrušení
usnesení ZM č. 20/XX/21 a uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu části bytu č. 8 Husova
5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném
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na pozemku p.č. 19/1 a společných částí domu
Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí v podílu
1208682/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna
p. …, nar. … a pí. …, nar. …, oba bytem …, 693 01
Hustopeče, v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení s SBD
MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 11/XXIII/21: ZM schvaluje uzavření
darovací smlouvu s obdarovanou obcí Hrušky,
Hrušky 100, 691 56 Hrušky, IČO: 00283185 na
poskytnutí daru 2.000.000 Kč z veřejné sbírky iniciované Mikroregionem Hustopečsko na
obnovu obce po tornádu. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 12/XXIII/21: ZM schvaluje uzavření
darovací smlouvu s obdarovaným městysem
Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691
55 Moravská Nová Ves, IČ: 00283363 na poskytnutí daru 2.000.000 Kč z veřejné sbírky
iniciované Mikroregionem Hustopečsko na
obnovu městyse po tornádu. Text smlouvy je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 13/XXIII/21: ZM neschvaluje členství
ve spolku NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice 339,
691 62 Uherčice, IČ: 10722289 zabývajícím se
problematikou odpadového hospodářství.
Usnesení č. 14/XXIII/21: ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření města Hustopeče 2021, na
základě kterého
příjmy města ve výši 265.955.000 Kč,
výdaje města ve výši 290.655.000 Kč,
ﬁnancování ve výši 24.700.000 Kč
Usnesení č. 15/XXIII/21: ZM schvaluje udělení následujících dotací a darů, včetně následného
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
a schválený účel:
27) Linka bezpečí, z.s. poskytnutí daru z rozpočtu
města Hustopeče na provoz dětské krizové linky ve výši 4.000 Kč.
28) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na vánoční
atletiku, dvoudenní celostátní bodovací turnaj
mládeže v kategorii st. žactva a dorostu, turnaj
v barevném minivolejbale ve výši 28.500 Kč.
29) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, z.s.,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče
na vzdělávací, poznávací a relaxační činnost
Klubu v roce 2021 ve výši 5.000 Kč.
Text veřejnoprávní smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení ze 87. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 16.11.2021 v kanceláři starostky
na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/87/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/87/21: RM schválila zapojení města Hustopeče do přípravy projektu z výzvy
„Effectivity řízení adaptace na změnu klimatu pomocí integrace ekosystémových služeb
a chytrých sociálních přístupů ve středoevropských městech/FUA | Zkratka projektu:
CICADA.
Usnesení č. 3/87/21: RM předává do SK k posouzení žádost o prodej části městských

pozemků p.č. 286/2, p.č. 3232/5, p.č. 286/1, p.č.
3232/6, p.č.3232/4, 3233/5 a 3233/1, vše vedené
jako ostatní plocha, o přibližné celkové výměře
cca 100 m2, v obci Hustopeče, v k. ú. Hustopeče
u Brna, zapsaného na LV č. 10001. Základní
podmínky prodeje pozemků městem jsou:
Prodej se uskuteční za cenu dle znaleckého
posudku na stanovení tržní ceny pozemku,
minimálně však za 980 Kč/m2 s tím, že žadatel uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč za úhradu
znaleckého posudku. V případě schválení prodeje konkrétnímu kupujícímu, tento uhradí
spolu s prodejní cenou pozemku a nákladu na
zpracování znaleckého posudku i další náklady
spojené s převodem pozemku.
Usnesení č. 4/87/21: RM předává do SK k posouzení žádost o prodej části městských pozemků
p.č. 3282/4 o výměře 77 m2, druh pozemku:
orná půda a p.č. 3283/3 o výměře 13 m2, druh
pozemku: trvalý trávní porost a část městského pozemku p.č. 3285/7 o výměře ...m2, druh
pozemku: vinice, v obci Hustopeče, v k. ú.
Hustopeče u Brna, zapsaného na LV č. 10001.
Základní podmínky prodeje pozemků městem
jsou: Prodej se uskuteční za cenu dle znaleckého posudku na stanovení tržní ceny pozemku,
minimálně však za 980 Kč/m2 s tím, že žadatel
uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč za úhradu znaleckého posudku. V případě schválení prodeje
konkrétnímu kupujícímu, tento uhradí spolu
s prodejní cenou pozemku a nákladu na zpracování znaleckého posudku i další náklady
spojené s převodem pozemku.
Usnesení č. 5/87/21: RM nesouhlasí s jakoukoliv
úpravou ceny směrem dolů u žádosti o prodej
části parcely p. č. 1370/1 o výměře cca 104 m2,
vedeného jako ostatní plocha, na LV č. 10001, v
k. ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 6/87/21: RM schválila odmítnutí požadavku …, bytem …, Hustopeče na náhradu
škody za narušení kanalizační přípojky jeho
rodinného domu ve výši 14.092 Kč. Odmítnutí
je z důvodu nedoloženého zavinění města na
údajném narušení přípojky.
Usnesení č. 7/87/21: RM schválila žádost ředitele ZUŠ Hustopeče, p.o., Komenského 4,
Hustopeče o výmalbu budovy po provedených
opravách z minulých let. Předpokládaný termín výmalby je letní prázdniny 2022.
Usnesení č. 8/87/21: RM ukládá majetkoprávnímu odboru ve spolupráci s vedením ZUŠ
Hustopeče, p.o., Komenského 4, Hustopeče
připravit zakázku na výmalbu budovy ZUŠ
Hustopeče po provedených opravách z minulých let. Předpokládaný termín výmalby je
letní prázdniny 2022.
Usnesení č. 9/87/21: RM schválila uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na výrobu měsíčníku HUSTOPEČSKÉ LISTY s CCB, spol. s r.o.
se sídlem Okružní 58/19, Lesná, 638 00 Brno, IČ
18825435.
Usnesení č. 10/87/21: RM schválila výpověď
smlouvy o provizním prodeji vstupenek
prostřednictvím rezervačního a prodejního
systému OVEx Tickets s TICKET ART PRAHA,
s.r.o. se sídlem: Politických vězňů 9, 110 00
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Praha 1, IČ 26467666 tak, že smluvní vztah
skončí k 31.12.2021.
Usnesení č. 11/87/21: RM schvaluje změnu ve
vyhlášení záměru na pronájem sloupů veřejného osvětlení, a to na období 5 let počínaje od
01.01.2022 v k. ú. Hustopeče u Brna. Jedná se
o úpravu usnesení RM č. 16/85/21 z 18.10.2021.
Usnesení č. 12/87/21: RM schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s Obnovou realit s.r.o.,
Bořetice 417, 691 08 Bořetice, IČ 02257271, o
souhlasu se stavbou na pozemku města, kterým se navyšuje příspěvek investora na úpravu
a údržbu veřejných ploch. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 13/87/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření kupní smlouvy s Obnovou
realit s.r.o., Bořetice 417, 691 08 Bořetice, IČ:
02257271, kterou město kupuje pozemky v k.ú.
Hustopeče u Brna na LV č.12877 p.č.4792/47,
4792/218, 4792/224, 4792/239, 4792/260,
4792/261, 4792/262, 4792/263, 4792/264,
4792/265, 4792/266, 4792/267, 4792/268,
4792/269, 4792/270, 4792/271, 4792/272,
4792/273, 4792/274, 4792/275, 4792/276,
4792/277, 4792/278, 4792/279, 4792/280,
4792/281, 4792/282, 4792/283, 4792/284,
4792/285 za cenu 300.000 Kč. Text smlouvy je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 14/87/21: RM schválila dílčí podmínky
pro přípravu smlouvy na převzetí sítí z lokality
Křížový vrch od investora Obnova realit. RM
požaduje složení kauce ve výši 1.000.000 Kč
na účet města na případnou úhradu záručních
oprav a nedodělků na předávaném majetku.
Usnesení č. 15/87/21: RM ukládá prověřit umístění a legálnost reklamních zařízení na ulici Kpt.
Jaroše.
Usnesení č. 16/87/21: RM bere na vědomí zápis
z 28. jednání stavební komise z 10.11.2021.
Zápis je přílohou zápisu.
Usnesení č. 17/87/21: RM neschvaluje projektovou dokumentaci investora Radek Kobliha,
Kpt. Jaroše 1174/9, Hustopeče na přestavbu
sklepa na RD. PD nesplňuje podmínky podle
platného územního plánu města - neobsahuje
garáž ani odstavné stání na pozemku ve vlastnictví investora.
Usnesení č. 18/87/21: RM předává do SK žádost o koupi 2 částí pozemku p.č.1348/1 v k.ú.
Hustopeče u Brna před pozemkem p.č.1358 a
postupuje žádost do stavební komise.
Usnesení č. 19/87/21: RM neschvaluje projektovou dokumentaci investora …, Bořetice na
vodovodní přípojku pro objekt na parcele č.
3163/1 a 3164/1 k.ú. Hustopeče. Vodoměrná
šachta nemůže být umístěna na veřejném
pozemku v komunikaci. Nutno s Vak dojednat nové umístění vodoměrné šachty, pokud
možno na vlastním pozemku investora (prodloužení veřejného vodovodu, nebo výjimka,
nebo jiná trasa a umístění mimo stávající i projektované komunikace k budoucí ČOV).
Usnesení č. 20/87/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora EG.D a.s., IČ:
28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602
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00 Brno, na vybudování inženýrských sítí pro
„Hustopeče, rozš. NN, bytovky ČÁSLAVA“ a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 21/87/21: RM schválila projektovou
dokumentaci na změnu užívání stavby (budova Lomaxu U Dálnice, Hustopeče) investora
MINYX servis s.r.o. Podivín a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 22/87/21: RM předává dopravní komisi k projednání podnět k úpravě dopravního
značení na ulici Okružní.
Usnesení č. 23/87/21: RM schválila souhlas s
uložením kabelového vedení VN 22kV a telekomunikačního vedení do pozemku p.č. 4545/22 v
k.ú Hustopeče u Brna jako budoucího vlastníka
pozemku.
Usnesení č. 24/87/21: RM schválila podání
žádosti o poskytnutí dotace MMR z podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvatel
pro dotační titul 117d8220H Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov na projekt „ZŠ
Nádražní Hustopeče – přístavba školní jídelny“.
Usnesení č. 25/87/21: RM schválila priority investic do rozpočtu 2022:
Parkoviště u polikliniky,
veřejné osvětlení u nové komunikace a
střecha domu paní Nohelové.
Usnesení č. 26/87/21: RM ukládá majetkoprávnímu odboru ve spolupráci se správou
budov zadat zpracování projektu rekonstrukce
Penzionu pro seniory (okna, zateplení, vikýře,
balkony, fasáda), aby bylo možno vyčlenit prostředky, případně podat žádost o dotaci, např.
Zelená úsporám.
Usnesení č. 27/87/21: RM schválila uzavření
smlouvy o elektronické fakturaci s AGROTEC
a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ
00544957, Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 28/87/21: RM schválila uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování
burzovních komodit se společností FIN-servis,
a.s., Dr. Vrbenského 2040, Kladno, IČ 26439573.
Usnesení č. 29/87/21: RM schválila uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ
70888337 o zajištění ﬁnancování systému IDS
JMK, kterým se upravuje výše příspěvku města
na rok 2022. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 30/87/21: RM ukládá v návaznosti
na předchozí usnesení prověřit podmínky příspěvku města na zajištění fungování „školního
autobusu“.
Usnesení č. 31/87/21:RM schválila uzavření
smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci
s MOSS logistics s.r.o. se sídlem Bratislavská
1159/21, 693 01 Hustopeče, IČ 63481359 na
Světový duel vín 2021 za částku 145.200 Kč vč.
DPH
Usnesení č. 32/87/21: RM schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s
Amande Hustopeče s.r.o. se sídlem Husova 8,
693 01 Hustopeče, IČ 25572920 na pronájem
nebytových prostor v hotelu na Světový duel
vín 2021 za 250.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 33/87/21: RM ukládá řešit detaily
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přípravy smlouvy o smlouvě budoucí kupní
na pozemky v k. ú. Hustopeče: část p.č. 4668/1
o výměře 14.000 m2, části p.č. 4669/1 o výměře 4.000 m2 na možnou realizaci projektu
Energetického centra Hustopeče. Jedná se o
záležitosti týkající se zajištění majetku měst a
v případě nerealizování projektu.
Usnesení č. 34/87/21: RM schválila uzavření
Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon autorského a technického dozoru investora při
realizaci stavby „Stavební úpravy na objektu
Střelnice, Hustopeče“ s OK Ateliér s r.o., IČ 607
444 56, se sídlem Pod Zámkem 2881/5, 690 02
Břeclav, za celkovou cenu 244.125 Kč bez DPH.
Text dodatku je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 35/87/21: RM schválila uzavření
Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon koordinátora BOZP se společností SafeThing
s.r.o., IČ 055 83 390, se sídlem Palackého třída
1178/57, 612 00 Brno, za celkovou cenu 74.000
Kč bez DPH. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 36/87/21: RM schválila uzavření
Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru za zpracovatele studie objektu, při realizaci
stavby „Stavební úpravy na objektu Střelnice,
Hustopeče“ s Ing. arch. Helenou Strakovou, IČ
70446041, se sídlem Brněnská 798/51, 693 01
Hustopeče, za celkovou cenu 28.000 Kč bez
DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 37/87/21: RM bere na vědomí přehled
plnění úkolů ke dni 15.11.2021
Usnesení č. 38/87/21: RM schválila uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 14, na
adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, uzavřený
mezi městem Hustopeče a panem …, trvale
bytem …, Hustopeče a …, trvale bytem …, a to s
platností od 01.01.2022. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 39/87/21: RM schválila uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 28, na
adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený
mezi městem Hustopeče a …, trvale bytem …,
Hustopeče, a to s platností od 01.01.2022. Text
dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 40/87/21: RM schválila uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 29, na
adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený
mezi městem Hustopeče a …, trvale bytem …,
Hustopeče, a to s platností od 01.01.2022. Text
dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 41/87/21: RM schválila uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 30,
na adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a manželi …,
trvale bytem …, Hustopeče, a to s platností od
01.01.2022. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 42/87/21: RM schválila uzavření
Dodatku č. 1 o prodloužení nájmu bytu č. 2 na
adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče
a …, trvale bytem …, Hustopeče a účinností od
01.12.2021. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 43/87/21: RM schválila uzavření
Dodatku č. 1 o prodloužení nájmu bytu č.
3 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče,
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uzavřenou mezi pronajímatelem městem
Hustopeče a …, trvale bytem, trvale bytem
…, Hustopeče a účinností od 01.12.2021. Text
smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 44/87/21: RM schválila uzavření
Dodatku č. 1 o prodloužení nájmu bytu č. 4 na
adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče
a …, trvale bytem …, Hustopeče a účinností od
01.12.2021. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 45/87/21: RM schválila uzavření
Dodatku č. 1 o prodloužení nájmu bytu č. 6 na
adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče
a …, trvale bytem …, Hustopeče a účinností od
01.12.2021. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 46/87/21: RM bere na vědomí zápis
z Komise pro územní rozvoj.
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Usnesení č. 47/87/21: RM schválila koupi
osobního automobilu KIA CEED SW pro
potřebu Sociálního odboru Městského úřadu Hustopeče od společnosti Agrotec a.s.,
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957,
za vysoutěženou cenu 503.980 Kč Vozidlo
bude pořízeno formou leasingu od společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s., .........., 36
splátek, první mimořádná splátka 250.000 Kč.
Rada pověřuje tajemníka městského úřadu
MVDr. Pavla Michalicu podpisem veškerých
dokumentů spojených s koupí, leasingem a
registrací vozidla.
Usnesení č. 48/87/21: RM schvaluje v rámci pilotního provozu Městského stadionu roční
poplatek pro rok 2022 ve výši 200.000 Kč za
využití sportoviště a zázemí kabin pro FC
Hustopeče a 20.000 Kč za využití sportoviště

(oválu) a zázemí kabin pro TJ Hustopeče
pro oddíl atletiky. Koncem roku 2022 dojde k vyhodnocení nákladů a případnému
přehodnocení.
Usnesení č. 49/87/21: RM schválila objednávku
2 ks nádrží na zajištění závlahové vody pro
Městský stadion od ﬁrmy SH ŠROT, s.r.o., Na
Hrůdách 3363, Břeclav, IČ 26244039, za cenu
190.163,60 Kč vč. DPH. Objednávka je přílohou
zápisu. Současně RM pověřuje místostarostu
Bořivoje Švástu podpisem objednávky.
Usnesení č. 50/87/21: RM schválila obsah kroniky
města Hustopeče za rok 2020.

výhodou, zodpovědnost, samostatnost, pracovitost,
znalost výrobních postupů při výrobě ocelových
konstrukcí, znalost čtení dokumentace, práce s PC
Nabízíme: nástupní plat dle zkušeností uchazeče od 160,- do 190,-Kč/hod., zákonné příplatky +
příplatky nad rámec zákona, čtvrtletní odměny,
5 týdnů dovolené, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, čisté pracovní prostředí.
Nástup dohodou.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

INZERCE
KOMERČNÍ INZERCE
SIGNUM spol. s r.o.,
Nádražní 41, 693 01 Hustopeče
Strojní zámečník - obsluha CNC strojů
Náplň práce: manipulace s materiálem, broušení,
práce při sestavování ocelových konstrukcí, rovnání
ocelových konstrukcí plamenem, práce s CNC stroji
Požadavky: zkušenosti s obsluhou s CNC stroji

 Koupím garáž, pozemek i ornou půdu nebo
starší dům v Hustopečích nebo v okolí.
Prosím nabídněte: tel.: 776 344 542
(nechci nabídky realitní kanceláře, protože nejsem
realitka).

Inzerce.

Nacházíme se opět na konci roku a rád bych
není. I tak bych vám rád popřál pozitivní myšleVám letošní rok z našeho pohledu přiblížil. Asi
ní, abyste tak jak já dokázali věřit v lepší zítřky.
bych začal tím, že máme za sebou nejúspěšNaučili jsme se s koronou žít a doufám, že již
nější rok našeho působení. To co letos trh
brzy to nebude téma číslo jedna. Chtěl bych
předvedl, nemá obdoby. Za celé své působevám ještě jednou moc poděkovat za přízeň
ní v realitní sféře si nepamatuji tak obrovský
v uplynulém roce. Velice si vážím, že jsme tady
zájem o nemovitosti. Tak stejně, jak si nepana trhu jednička a věřím, že si tohle prvenství
matuji tak rychlý růst cen. Inflace na realitním
v prodeji nemovitostí udržíme i v příštím roce.
trhu nebere konce a naděje, že se růst cen
Přeji Vám krásné a pohodové Vánoce
zmírní, zůstává velmi malá. Trend těchto cen
plné radosti, štěstí a lásky v kruhu roditotiž nezlomila ani pandemie, ani recese s ní
ny a přátel. Vykročme společně do nového
spojená, a proto lze jen těžko očekávat, že se investovali jsme do nového realitního serveru, roku 2022 s optimismem a s chutí do života
situace může brzy obrátit ve prospěch kupují- koupili dron na natáčení nemovitostí atd.. Za s pevným zdravím.
cích.
to vše patří velké DÍKY i Vám. Čím dál více z Vás
Klienti se mě ptají, co si myslím, jestli ceny se k nám vrací a dostáváme i doporučení, což
ještě půjdou nahoru. Na rovinu říkám, že na je pro nás velmi důležité. Je to ta nejlepší cesta
tohle nemá nikdo z nás odpověď. Minimálně k nemovitostem a k oboustrané spokojenosnárust úrokových sazeb u hypoték, který už ti. Úspěšně jsme prodali oba rodinné domy
překročil hranici 3% napovídá tomu, že už by v Kurdějově. Rozjíždíme další projekty v Brně,
to nemuselo být tak hektické jak letos. Také to, Pavlově, Pasohlávkách, Dolních Dunajovcích,
co se událo na trhu s energiemi bude mít urči- Mikulově, Břeclavi, Valticích i Bavorech. Takže
tě vliv na bydlení. Když se vám měsíční nákla- se máte na co těšit.
dy na bydlení díky těmto dvěma parametrům
V Hustopečích je to o něco těžší, protože
Erik Lipnický
zvýší třeba o 5-7 tis. Kč/měs, to už je v penžence není moc kde stavět. I s developerem jsme
ředitel pobočky
ale znát. Nikdo nedokáže předpovědět, kde se připraveni na vaše náměty reagovat kvalitním
Schmidt-reality s.r.o.
to zastaví nebo otočí.
projektem. Potřebujeme ten pozemek, kde
pobočka Hustopeče
Každopadně neusínáme na vavřínech můžeme společně projekt zrealizovat.
tel: 774 241 009
a letošní úspěch jsme investovali zpět do naší
Vím, že doba není jednoduchá a že těch
email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz
ﬁrmy. Vytvořili jsme nové webové stránky, pozitivních informací v poslední době moc
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v měsíci říjnu 2021
07.10.1936 Bohumila Mikulicová
11.10.1936 Božena Novotná

13.10.1929 Jiřina Skácelová
17.10.1936 Anna Bagarová

22.10.1941 Josef Grůza
29.10.1936 Věra Charvátová
Zpracovala: Simona Procházková,
komise obřadů a slavností

Vzpomínky
Co Tobě můžeme víc dát,
než kytičku na hrob a vzpomínat.

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

Dne 9. prosince 2021 vzpomínáme 14. výročí úmrtí
paní Márie Kocourkové.

Dne 5. listopadu 2021 to bylo 11 let, kdy nás opustil
Ing. Oldřich Nevrkla z Hustopečí.

Stále vzpomínají dcery s rodinami.

S láskou a úctou vzpomíná manželka děti s rodinami.

Dne 13. prosince uplynou dva roky, kdy nás navždy
opustila paní Mgr. Květoslava Ryšavá.

Dne 10. listopadu jsme vzpomněli 3.smutné výročí
úmrtí paní Boženy Bohutínské.

Vzpomíná manžel a synové s rodinami.

S láskou vzpomíná syn Tomáš s rodinou.

Dne 29. prosince vzpomeneme smutné 15.výročí
úmrtí pana Rostislava Nálezného.

Dne 3. prosince by se 100 let dožil
pan Antonín Zbytek z Hustopečí.

Stále vzpomínají manželka, dcera Kamila a syn Rosťa
s rodinami.

Stále vzpomíná syn Antonín s rodinou.

Život byl s Tebou krásný,
měl jsi nás všechny rád,
ten, kdo Tě nejvíc miloval,
nepřestane nikdy vzpomínat.

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě ach sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 22. prosince 2021 tomu budou dva roky, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Antonín Piech z Hustopečí.

Dne 8. prosince 2021 vzpomeneme 9. smutné výročí
kdy nás navždy opustila naše maminka,
paní Jana Slaninová roz. Paschová.

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají manželka, syn
Radek, dcera Monika, syn Bohumír s rodinou a vnoučata
Eliška a Patrik. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají
syn Petr a dcera Martina s rodinami.

Nikdy již nezazní Tvůj hlas, ruku Ti v tento den
nepodáme, abychom Ti mohli popřát k Tvým
narozeninám. Život s Tebou, Lucinko, byl krásný a my Ti
za něj děkujeme.

Dne 20. prosince 2021 vzpomeneme smutné
6. výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička
paní Aloisie Háderová.

Dne 28.prosince by se dožila 37 let naše drahá
dcerka Lucie Vintrlíková z Hustopečí.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Syn Zbyněk, dcery Bronislava a Radomila s rodinami.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají zarmoucení rodiče
a bratr Miloš s rodinou.

AGROTEC 2022
INDOOR
TOUR BRONZE

3. února 2022 od 9.00
5. února 2022 od 17.00
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