INVESTICE ROKU 2022?
AMFITEÁTR NA SPOLÁKU!

ROČNÍK 2022 . ČÍSLO 1,2
ZDARMA

OPRAVENÁ HŘBITOVNÍ KAPLE MŮŽE
BÝT PAMÁTKOU ROKU
KDY A KDE SE SEJDEME?
SLAVNOSTNÍ INSTALACE NOVÉHO
KAZATELE
NEJLEPŠÍ PRSAŘ NA MORAVĚ PLAVE
V HUSTOPEČÍCH

hustopece.cz

Stvořena pro
nekonečnou inspiraci.
Zcela nová Sportage.

Kontaktujte naše
prodejce:

AGROTEC a.s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
Tel.: 519 402 480 | www.agrotecauto.cz

Petra Leskourová

Jakub Škotnár

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

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

HUSTOPEČSKÉ LISTY 01, 02 | 22

Měsíčník Hustopečské listy
Periodický tisk územního
samosprávného celku.
Vydává město Hustopeče,
Dukelské nám. 2/2, 693 17, IČ: 00283193
Redakce:
Vedoucí vydání: Jana Hrádková
Redaktorka: Nina Veselá
Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby krátit
příspěvky. Nevyžádané rukopisy a obrazový
materiál redakce nevrací.
Graﬁka: Barbora Kosinová
Jazykové korektury: Beata Kynclová
Titulní foto: Veronika Nováková
Zaregistrováno MK ČR E 11775
Vydáno: 3. 2. 2022
Distribuce: do 6. 2. 2022
Uzávěrka příštího čísla: 20. 2. 2022
Kritické články do: 15. 2. 2022
Příští číslo vychází: 11. 3. 2022
Náklad: 2.870 ks
Tisk:
Tiskárna CCB, spol. s r.o.,
Okružní 19, 638 00 Brno
tel.: +420 604 210 059
Místo vydání: Hustopeče
Podávání novinových zásilek povoleno českou
poštou s.p. Odštěpný závod Jižní Morava,
ředitelství v Brně, č.j. P/2 - 1936/95 ze
dne 16. 5. 1995.
Kontakt na redakci HL a Htv:
Dukelské nám. 2/15, Hustopeče 693 01
Inzerce:
530 351 412
inzerce@hustopece.cz
Redakce: 530 351 417
724 307 630
listy@hustopece.cz
Studio Htv: 530 351 416
htv@hustopece.cz
www.hustopece.cz/aktualne
Dotazy k distribuci:
Jiří Čado, tel.: 603 206 017

STR 1

Vážení spoluobčané,
skončil první měsíc roku 2022, roku, ve kterém
si určitě všichni nejvíce přejeme, abychom začali
více či méně žít životem běžným před vypuknutím
celosvětové pandemie. Koronavirus a jeho mutace
tu s námi pravděpodobně zůstanou i nadále, slůvko
covid se stane součástí lékařského slovníku, stejně jako
angína, chřipka nebo zánět. Covid není to jediné, s čím
se naše společnost nyní potýká. Je to také energetická
krize – dražší ceny plynu a elektřiny, ale také vyšší
míra inflace a s ní spojené navyšování cen prakticky
všeho. Nová vláda to nemá a nebude mít lehké. Doba
ekonomické konjunktury je za námi a ve společnosti je
cítit napětí a obavy z budoucnosti. Přesto ale v Evropě
žijeme v blahobytu, v porovnání s chudými zeměmi
jiných kontinentů, mnohé vymoženosti bereme za
samozřejmost a nevážíme si jich.
Co nám začátek roku přinesl v Hustopečích? Jednání
se zástupci Jednoty o demolici a následném budování
nového obchodního domu COOP v centru města. Cílem společnosti je, aby se nový COOP otevřel
prvním zákazníkům do konce tohoto roku. Za krátkou dobu se jim podařilo zrekonstruovat a rozšířit
prodejnu v Brněnské ulici, prodloužit její pracovní dobu a nabídnout občanům co nejširší sortiment.
Dále po vánoční pauze začaly práce uvnitř budovy bývalé střelnice. Reportáž k rekonstrukci přinesla
Hustopečská televize i Česká televize Brno. Kvůli počasí další venkovní stavby stojí a čekají na příznivější
klima. Do schváleného rozpočtu na rok 2022 jsme zařadili investice, které se budou týkat domu po paní
Nohelové, parkoviště za poliklinikou, veřejného osvětlení u nově vznikající komunikace nebo budování
amﬁteátru pod společenským domem. Na to se moc těším. Dáme střechu kulturní památce, vybudujeme
důstojné parkoviště u nově vzniklého krajského domova se zvláštním režimem a započneme budovat
venkovní zázemí pro pořádání mnoha kulturních akcí včetně hodů. Jinak ale pokračujeme v projektování
a povolování tak, abychom měli projekty připravené pro případ zajímavého dotačního titulu.
Koncem roku 2021 byla dokončena výmalba hřbitovní kaple a jako kulturní památku jsme ji spolu
s božími mukami přihlásili do soutěže o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Podívejte se
na reportáž v HTv a pokud se vám bude zdát rekonstrukce zdařilá, prosíme o váš hlas. O způsobu hlasování
budete včas informováni.
Město vyslyšelo přání občanů a spolu s ostatními obcemi mikroregionu (28) a Fakultní nemocnicí u sv.
Anny se domluvilo na obnoveném pravidelném očkování v Hustopečích ve společenském domě vždy každé
tři týdny, aby byla dodržena lhůta mezi první a druhou dávkou. 24. ledna bylo podáno téměř 300 dávek.
Další termíny jsou naplánovány na 15. února a 8. března. Pokud bude zájem i nadále trvat, bude
očkování pokračovat i v dalších měsících. Zájemci se mohou telefonicky hlásit na svých obecních úřadech.
V Hustopečích na čísle 519 441 037.
Vážení spoluobčané,
začátkem února nás čeká velká sportovní událost – výškařský mítink Hustopečské skákání. Po loňském
výpadku a zrušení obdobné akce v Třinci se na ni upírá atletická odborná i laická veřejnost a zájem ze
strany skokanů do výšky z celého světa je obrovský. Díky reportážím a vstupům televize na sportovních
televizních kanálech si tak tento výškařský svátek budou moci vychutnat diváci u obrazovek či monitorů.
Na co dalšího se můžeme v únoru těšit? Na znovuotevření kinokavárny i muzejní kavárny, na výstavy,
přednášky i sportovní klání. A můžeme se těšit na jaro. Já se rozhodně těším. Přeji pevné zdraví, pevné
nervy a pevné vztahy.
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: Město se snaží získat dotace
1. 12. V úterý 30. listopadu jednali
radní o dotacích na obnovu místních komunikací, výměně dveří ve sportovní hale i změně
dopravního značení v křižovatce ulic Alšova
a Dvořákova.

změna týkající se vyvýšené křižovatky s ulicí
Dvořákova. Odstraněny zde budou značky „hlavní silnice“ a „dej přednost v jízdě“
a platit bude režim přednosti zprava.
Změnu bude dočasně avizovat také přenosná dopravní značka,“ vysvětlila Potměšilová.

• Alšova ulice je po rekonstrukci a čeká ji také
změna dopravního značení. „Při kontrole
Alšovy ulice s Policií ČR nám byla navržena

Foto: Archiv MěÚ Hustopeče

• Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo
dotace na rekonstrukci komunikací. Vedení
města má vyprojektované hned tři investiční akce, které zabojují o podporu. „Připravená k realizaci je propojka ulic Brněnská,
Kollárova a Jiráskova, kde se jedná o nový
povrch včetně parkovacích míst. Dalšími
projekty jsou komunikace v ulicích Dvořákova a Vinařská,“ doplnila starostka Hana
Potměšilová. Celkové náklady činí více než
14 milionů korun, dotace by mohla pokrýt
zhruba polovinu. Žádosti budou poskytovatelem vyhodnocené v květnu příštího
roku.

která pokryje platby za instalaci a pronájem montovaných ordinací, včetně polepů a billboardů. „Ostatní náklady, mezi
které patří zejména energie, stravování
pro dobrovolníky, drobný materiál, tisk
dokumentů a další, se rozdělily mezi obce
hustopečského mikroregionu,“ doplnila
Potměšilová.

Očkovací centrum ukončilo svou činnost v srpnu 2021.

• Jihomoravský kraj zpětně proplatil městu
část nákladů spojených s očkovacím centrem. Jedná se o částku přes 194 tisíc korun,

• Nové vnitřní dveře získá městská sportovní hala. Jejich výměnu ﬁnančně podpoří
200tisícová dotace z Jihomoravského kraje,
o kterou zažádalo vedení TJ Agrotec v říjnu
letošního roku. Město je majitelem haly,
proto musela rada udělit souhlas s výměnou.
• Radní schválili nový ceník pro vstup do
městských bazénů a sauny. Široká veřejnosti i nájemci z řad podnikatelů si připlatí od
začátku nového roku o cca 20 %, a to zejména kvůli rostoucím cenám energií. Více na
www.spozam.cz.
-hrad-

Poslední schůze radních v roce 2021 podpořila talentované děti
15. 12. V úterý 14. prosince zasedli
k jednacímu stolu radní. Mezi témata, kterým
se věnovali, patří objednávka svítidel pro
osvětlení expozice v objektu bývalé střelnice,
pomoc lidem při převodu energií od dodavatele poslední instance, program jednorázové
podpory talentovaných dětí i aktualizace
komisí rady města.
•

•

Zelenou dostala objednávka na svítidla a jejich seřízení do interiéru budovy
bývalé Střelnice, která bude sloužit jako •
muzeum vývoje architektury, zemědělství
a vinařství v Hustopečích. Částku přesahující 160 tisíc korun zaplatí městský rozpočet, který s penězi na rekonstrukci vnitřku
počítá. Vedení města rovněž hledá další
zdroje ﬁnancování. „Dotace již využíváme
na obnovu exteriéru budovy a snažíme se
je získat i na interiér. Zatím nadějně vypadá
projekt přeshraniční spolupráce se Slovenskem s názvem Tvář města Hustopeče a obce
Habovka v proměnách času, který úspěšně
splnil podmínky administrativního hodno-

cení a byl předán k odbornému posouzení,“
vysvětlila starostka, Hana Potměšilová.

nereagují na dopisy, sms zprávy ani e-maily,“ vysvětlila situaci Potměšilová.

Radní dohodou ukončili smlouvu na úklid •
čekárny na vlakovém nádraží. Ta je ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace,
která nyní hledá nové řešení. Nejpravděpodobnější variantou je zajištění úklidové
ﬁrmy, která práce od začátku nového roku
převezme.

Částku 50 tisíc korun vyčlenili radní na
podporu talentovaných dětí ze sociálně
slabých rodin. „Peníze je možné použít
například na zaplacení školného v základní umělecké škole, volnočasového kroužku
nebo třeba vzdělávacího kurzu,“ doplnil
místostarosta Bořivoj Švásta. S rodinami
dlouhodobě komunikují zaměstnanci sociálního odboru a pomoc tak míří správným
směrem.

Ve vestibulu kina se uskutečnila v pondělí, 20. prosince, od 10:00 do 13:00 hodin
setkání ohledně dodávek energií se zástupci z ﬁrmy E.ON. Byla určená především •
zákazníkům, kteří jsou stále v režimu DPI,
tzn. dodavatele poslední instance. „Jedná
se o lidi, kterým dodávky ukončily Bohemia Energy a Kolibřík a oni si ještě nezajistili jiného dodavatele. Tito zákazníci
musí vyřešit nové smlouvy u dodavatelů
do konce dubna příštího roku, jinak může
dojít k odpojení jejich elektroměrů a plynoměrů. Většinou jsou to starší občané, kteří

Vedení města aktualizovalo seznam komisí.
Ty jsou poradním orgánem rady města. Dvě
komise, Pro práci se seniory a handicapovanými a Sociální, se sloučily pod názvem
Komise sociální a zdravotní. Další dvě byly
zrušeny, protože neměly využití. Jedná se
o Komisi cestovního ruchu a městského
marketingu a Komisi pro životní prostředí
a zemědělství.
-hrad-

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2022
 17. 12. Ve čtvrtek 16. prosince se sešli
zastupitelé našeho města na své pravidelné schůzi. Jednali o rozpočtu na rok
2022 i o záměru prodeje městských pozemků
na vybudování energetického centra.

• Zastupitelé schválili rozpočet města na rok
2022. Rozpočet, který zohledňuje i dopady covidových opatření, je vyrovnaný na
příjmové i výdajové straně a činí více než
215 milionů korun. Nejvíc peněz putuje

do rozpočtu z daní, naopak výdaje slouží
k zajištění běžného provozu města a jeho
příspěvkových organizací a dále na investice a opravy. „Co se týče investic a oprav, tak
na ty máme aktuálně vyčleněno více než
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35 milionů korun. Určené jsou například
na parkoviště u polikliniky, opravu střechy
na domě po paní Nohelové, vybudování
amﬁteátru pod společenským domem,
na osvětlení k novému kruhovému objezdu a další,“ vyjmenovala starostka, Hana
Potměšilová. Částka na investice ale není
ﬁnální, v novém roce dojde k navýšení
peněz především o získané dotace a nevyčerpané prostředky z rozpočtu na rok 2021.
Rekonstrukcí či novostaveb tak přibude.

STR 3

• Podporu od zastupitelů nezískal záměr
budoucího prodeje městských pozemků na vybudování energetického centra.
„Jedná se o pozemky v průmyslové zóně
u železniční zastávky Šakvice, kde investor
plánuje stavbu závodu na výrobu biometanu a koncentrovaného organického
hnojiva zpracováním biologicky rozložitelného odpadu. Zástupci investora projekt
na veřejné schůzi prezentovali, nicméně
zastupitele o prodeji pozemku k tomuto
účelu nepřesvědčili,“ vysvětlila Potměšilová.

• Zastupitelé měli na stole i další majetkové vztahy. Schválili bezúplatný převod
pozemku od státu, který se týká cyklostezky v Hustopečích, i darovací smlouvu
s Jihomoravským krajem, díky které kraj
získal pozemek o rozloze zhruba 200 metrů
čtverečních na vybudování klidové zóny
v bezprostřední blízkosti nově vznikajícího
domu pro seniory. Jihomoravský kraj zase
převede bezúplatně na město přípojku
kanalizace k poliklinice.
-hrad-

Radní se sešli hned v prvním lednovém týdnu
5. 1. Záštita pro Sportovní hry pro
zrakově postiženou mládež, příprava projektu na rekonstrukci kuchyně v ZŠ Komenského
i nabídka na dokumentaci týkající se opravy
Penzionu. Radní se sešli hned na začátku
nového roku, v úterý 4. ledna.
• Hustopeče budou hostit na přelomu května
a června Sportovní hry pro zrakově postiženou mládež. Akce se uskuteční pod záštitou
starostky města, Hany Potměšilové. „Ani
chvíli jsem neváhala a tuto akci podpořila.
Pětidenní sportovní událost je určená pro
nevidomé či špatně vidící děti a nabídne
tradiční disciplíny, kterými jsou například
plavání a atletika, ale i ty speciální, upravené přímo pro hendikepované. Mezi ně
patří například goalball, kdy soutěží dvě
trojčlenná družstva s ozvučeným míčem,
nebo stolní hra showdown, která je obdobou stolního tenisu,“ vysvětlila Potměšilová. Her, jejichž začátek je naplánovaný
na 30. května, se zúčastní mladí sportovci
z Liberce, Prahy, Plzně, Opavy, Olomouce,

Brna a slovenské Levoče.

Administruje ho Státní fond životního
prostředí ČR, který plánujeme o podporu
požádat,“ doplnil k ﬁnancování Švásta.

• Rekonstrukce kuchyně se dočká Základní
škola Komenského. Radní zadali zpracování projektové dokumentace za více než půl
milionu korun. „I když je kuchyň funkční,
dle doporučení krajské hygienické stanice
i revizních techniků je potřeba začít s její
obnovou. Na technologiích, vzduchotechnice i vybavení se již podepsal zub času.
Připravená dokumentace nám rovněž
umožní ucházet se o peníze z dotací na
samotnou realizaci,“ doplnil místostarosta
Bořivoj Švásta.

• Nová ochranná stěna zpřístupní nádvoří
domu U Synků. To je aktuálně uzavřené
vinou špatného stavu sousedního objektu, ze kterého hrozí pád střešních tašek.
„Aktuálně jsme schválili zpracování projektové dokumentace. Rádi bychom nádvoří
otevřeli již koncem března na Slavnosti
mandloní a vína,“ řekl Švásta.
• Významné osobnosti Hustopečí dostanou
ocenění. „Právě v letošním roce si připomeneme uplynutí 450 let od povýšení Hustopečí na město. Při této příležitosti chceme
ocenit osobnosti nebo spolky, které město
proslavily a zasloužily se o jeho rozvoj a šíření dobrého jména. Na seznamu budeme
spolupracovat s výbory, komisemi a dalšími
institucemi,“ upřesnila Potměšilová.
-hrad-

• Podporu od radních získala nabídka na
zhotovení projektu na rekonstrukci městského Penzionu v Žižkově ulici. Budova,
která si připsala více než dvacetileté užívání, potřebuje výměnu oken, obnovu balkónů, nové zateplení a další opravy. „Zahájení
samotné stavby bude závislé na penězích.
Pro obdobné bytové domy je aktuálně
vhodný dotační titul Nová zelená úsporám.

Radní zasedli k jednacímu stolu v pondělí 17. ledna

• Areál Těchonín – Celné volá po opravě. Budovu ve vlastnictví města využívají
rekreanti i táborníci, kteří kvitují především
zajímavou polohu v podhůří Orlických hor.
Cílem je nabídnout návštěvníkům funkční
a modernější prostory. „Opravy budeme
realizovat postupně, začneme s prvními
dvěma pokoji a následně určíme další plán.
Jedná se především o zednické, sádrokartonářské a podlahové práce,“ vysvětlil
místostarosta Bořivoj Švásta.

Foto: Jana Hrádková

 18. 1. Mezi nejdůležitější body 91. schůze hustopečských radních patřily opravy
rekreační budovy v Celném, plánované kácení
a prořez stromů v areálu městského stadionu
a Formanky, příprava projektové dokumentace na opravu předzahrádek v Tyršově ulici
i nová smlouva o nájmu kavárny v kině.

Šest nemocných stromů půjde dolů.

• Radní podpořili kácení a prořez stromů
v areálu městského stadionu. K zemi půjde
celkem 6 poškozených a nemocných topolů, které určil dendrologický posudek. Další
stromy ve zdejším prostoru čeká prořez.
Zajistí ho odborná ﬁrma s pracovníky specializovanými na tuto profesi.

• Kinokavárna bude mít od února nového provozovatele. „O prostory projevila
zájem paní Irena Vrbová. Hustopečští ji
i její produkty dobře znají, protože stojí i za
provozem muzejní kavárny Café Auspitz.
Nyní se rozhodla svoji činnost rozšířit i do
kina,“ uvedla Potměšilová. Konkrétní otevírací doba bude ještě upřesněna.
• Ulice Tyršova dostane nový kabát. Radní
zadali zpracování projektu na opravu silničních obrub, předzahrádek a dešťových
vpustí. „Tyršovy ulice se týká i bezbariérová trasa podpořená dotací, která povede
od cukrárny Jitka až k Pavučině. Stavební
dělníci začnou nové bezpečnější chodníky budovat letos zjara. Zelenou jsme dali
i rekonstrukci předzahrádek, aby byla
Tyršova ulice kompletně opravená,“ vysvětlila celý záměr Potměšilová.
-hrad-
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Investice roku 2022? Amﬁtéatr na spoláku!

MŠ Na Sídlišti má novou zahradu, kterou mohou děti užívat celoročně.

(Brněnská, Údolní), pozemních komunikací
(horní část Dukelského náměstí) a chodníků
(Bratislavská, Nerudova, Šafaříkova, Alšova).
Nepřestává se ani s výsadbou zeleně po
celém městě a jeho okolí. Velké úpravy čekají ulici Generála Peřiny. „Na téměř 3 tisících
m2 plochy bude vysazeno 26 stromů, 1 267 keřů,
920 trvalek, 1 200 cibulovin a 1,5 tisíce m2 trávníků. Nebude chybět ani mobiliář,“ představil
záměr místostarosta Bořivoj Švásta.
Letos se bude pokračovat s úpravami hřbitova. Po velkých problémech s vodou (vytopení
hřbitova po větších deštích) se prozatím upustilo od dlouho očekávané opravy hřbitovní zdi.
„Necháváme vyprojektovat podrobný plán
toho, co se musí na hřbitově nyní řešit, protože
těch nedostatků je tam stále hodně,“ vysvětlila
starostka Hana Potměšilová. „Začneme tím, že

voda bude rozvedena od zdroje až do evangelického hřbitova“, dodala.
Na jaře by měl být zkolaudován Domov pro
seniory se zvláštním režimem, který staví Jihomoravský kraj vedle polikliniky. Parkoviště
u polikliniky už volá po opravě a nyní se dočká
kompletní rekonstrukce. Šedesát parkovacích
míst plynule naváže na stavební úpravy terénu
vzniklé stavbou domova pro seniory.
V roce 2019 koupilo město Hustopeče dům
po paní Nohelové. Měšťanský renesanční dům
na Dukelském náměstí je kulturní památkou.
Stav budovy odpovídá stáří, proto se postupně
opravuje, nyní je na pořadu oprava střechy.
Rozhledna v mandloňových sadech slaví
deset let provozu, slavnostní otevření se konalo 31. března 2012. Každoroční kontroly stavu
ukazují drobné nedostatky, které jsou průběž-

Foto: 2× Veronika Nováková

Autorka studie: Ing. Arch. Helena Straková

Vstup do nového roku bývá časem ohlédnutí a zároveň představení smělých plánů.
Proto vám přinášíme přehled nejvýznamnějších investic, které se v Hustopečích podařilo
v minulém roce zbudovat a také těch, které
nás čekají v roce 2022. Ve schváleném rozpočtu je na investice a opravy aktuálně vyčleněno
35 milionů korun.
Základní škola Nádražní prošla významnou modernizací. Budova má nové vstupní
dveře, bezbariérový přístup, výtah i novou
multimediální učebnu. Ne všechny úpravy
jsou viditelné na první pohled, pro fungování
školy jsou však zásadní, díky dotacím škola
získala pokrokové učební pomůcky a vybavení.
V únoru se oﬁciálně otevřela Mateřská
škola Na Sídlišti po náročné stavbě dvou tříd
nad původní budovou. Cílem nástavby bylo
vytvořit dostatek kapacit pro předškolní děti
z Hustopečí a jejich okolí. S prací se dále pokračovalo na zahradě školky, kde vznikl unikátní
herní prostor, který budou děti moci využívat
celoročně.
Zahájení opravy dvoupodlažního objektu Střelnice v ulici Na Hradbách je šťastným
koncem dlouhodobé snahy o záchranu jedné
z nejstarších budov ve městě. Střelnice se
stane muzeem vinařství s důrazem na historii
Hustopečí.
Novinkou v rozpočtu města bylo zavedení
participativního rozpočtu. V rámci projektu
Tvoříme Hustopeče se o vyčleněných 500 tisíc
korun ucházelo dvacet různorodých návrhů.
Ve veřejném hlasování získaly největší podporu tyto projekty: vybudování discgolfového
hřiště na Křížovém kopci, pás zeleně za ulicí
Generála Peřiny a dětské hřiště u sportovní
haly.
Město významně investovalo i do parkovacích ploch (Údolní), veřejného osvětlení

Vizualizace interiéru Střelnice.

Discgolfové hřiště na Křižáku vzniklo díky
participativnímu rozpočtu.
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ně odstraňovány. V roce 2022 dojde k větší
opravě s cílem zvýšení bezpečnosti pro místní
návštěvníky i turisty.
Již několik let má město k dispozici architektonickou studii na modernizaci společenského domu. Ambiciózní plán počítá s řadou
úprav v budově a také v přilehlém okolí. První
vlaštovkou celkové proměny místa bude stavba amﬁteátru v zahradě pod společenským
domem. „Vznikne zde letní areál s pódiem,

STR 5

tanečním parketem a zázemím pro účinkující. Konečně se hody nebudou muset konat na
ulici,“ dodala starostka.
Nemalé částky budou také směřovat do
oprav veřejného osvětlení, které je v některých částech města již na hraně životnosti.
Nové veřejné osvětlení se bude stavět na
komunikaci, která spojí ulici Žižkovu a kruhový
objezd směrem na Velké Němčice.
Stejně jako v minulém roce, dojde k vyhlá-

šení participativního rozpočtu. „Budeme
se těšit na návrhy všech občanů,“ uzavřela
starostka.
Další investiční akce budou realizovány za
pomocí prostředků převedených z předchozího roku a především v návaznosti na vypsané
dotační tituly.
-ves-

Realizované projekty v roce 2021 (v tis. Kč)
Projekt

Výše dotace

MŠ Na Sídlišti - I. etapa, nástavba
Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní
Strategické řízení a pasportizace města Hustopeče
Hřbitovní kaple, výmalba
Chodník Bratislavská (od kina po hasiče)
Chodník a parkovací místa Údolní
Chodník a parkovací místa Alšova
Metropolitní páteř chráničky
VO Brněnská
VO (Údolní, Pionýrská, Tábory)
Komunikace náměstí oprava
SPOZAM technologie krytý bazén
MŠ Na Sídlišti odloučené pracoviště – rozvod vody
ZUŠ – voda, odpady
Dosadba zeleně ve městě Hustopeče

24 501
9 267
1 250
150

50

Celkové náklady

Vlastní podíl města

Poskytovatel dotace

27 228
10 297
1 316
356
193
4 200
3 323
50
2 954
480
660
2 400
350
150
70

2 727
1 030
66
206
193
4 200
3 323
50
2 954
480
660
2 400
350
150
20

IROP
IROP
OPZ
Min. kultury

JMK

Projekt Polyfunkční komunitní centrum nebyl v roce 2021 realizován, ale získali jsme na něj zpětně ﬁnance ve výši 13 847 tisíc korun.
Ve spolupráci s partnerskou obcí Habovka jsme úspěšně realizovali projekt zaměřený na prevenci a výměnu zkušeností se zvládáním pandemických stavů.
V následující tabulce jsou představeny projekty, které budou realizovány v roce 2022.
Projekt

Bezbariérové chodníky Brněnská, Tyršova, Šafaříkova
Automatizace a inovace pro město Hustopeče
Rekonstrukce Střelnice Na hradbách
VO Okružní křižovatka Žižkova
Propojení okružní křižovatka Žižkova
Chodník okolo Pavučiny (Šafaříkova, Nerudova)
Stadion – přepady vsakovacích nádrží
Oprava rozhledny
Parkoviště u polikliniky
Areál pod MěKS
Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hustopeče u Brna
Sídelní zeleň na ul. Generála Peřiny

Dále bylo v roce 2021 požádáno o spoluﬁnancování několika plánovaných projektů, kdy
k dnešnímu dni není znám výsledek žádosti
o dotaci:
Rekonstrukce tenisových kurtů,
Výsadba ovocných stromů za městem

Výše dotace

Celkové náklady

2 247
4 288
2 684

2 980
4 513
5 500
2 000
11 850
1 655
350
660
10 000
20 000
8,7 mil.
1,25 mil.

6,9 mil.
750 tis.

Hustopeče,
Obnova místních komunikací ve městě
Hustopeče,
Tvář města Hustopeče a obce Habovka
v proměnách času,
ZŠ Nádražní – přístavba jídelny.

Vlastní podíl města

733
226
2 816
2 000
11 850
1 655
350
660
10 000
20 000
1,8 mil.
500 tis.

Poskytovatel dotace

SFDI
OPZ

OPŽP
OPŽP

Úspěšně dokončený a poměrně rozsáhlý
projekt zeleně Vybrané skladebné části ÚSES
byl přihlášen do nové soutěže Jihomoravského
kraje s názvem Cena za krajinu 2021, tak nám
držte palce.
Kolektiv pracovníků MPO
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Významná výročí roku 2022 oslaví město komorně

Foto: Archiv MěÚ Hustopeče

 18. 1. 700. výročí zakoupení Hustopečí královnou vdovou Eliškou Rejčkou (1322),
450. výročí povýšení Hustopečí na město (1572)
a 400. výročí vyhnání novokřtěnců z Hustopečí (1622) – na tato tři a další významná jubilea
se připravuje město Hustopeče v tomto roce.
Oslavy budou v menším měřítku a propojí je společné logo. Vedení města proto dalo
ve spolupráci s Městským muzeem a galerií
Hustopeče podnět k několika výročním akcím.
„Nejvýznamnější výročí je povýšení na město,
kdy 15. února 1572 vydal císař Maxmilián II. ve
Vídni povyšovací listinu,“ vyzdvihla nejpodstatnější událost vedoucí městského muzea
a galerie Soňa Nezhodová.
„V rámci oslav povýšení na město nebudeme opakovat velkolepé oslavy 400. výročí
z roku 1972, kdy celé město vyrazilo průvodem
do ulic. Kvůli době, v jaké se nacházíme, jsme
se rozhodli uspořádat více menších akcí, připomeneme si všechna výročí tohoto roku a všechna bude propojovat společné logo,“ popsala
plán oslav starostka Hana Potměšilová.
Základem výročního loga se stal původní
městský erb z roku 1572. „Procedura povýšení
Hustopečí na město vypadala v roce 1572 tak,
že tehdejší hustopečští radní požádali císaře
Maxmiliána o povýšení na město. Hustopeče
tehdy byly na hospodářském vrcholu a měly
všechny atributy města, takže císař žádosti
vyhověl a 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 zlatý-

Základem výročního loga se stal původní městský erb
z roku 1572.

mi střenkami, levá půle štítu je zlatá s polovinou bílého orla s červeným jazykem. Dále
v téže listině císař Hustopečským povolil pečetit jejich 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,“ vysvětlila historické
souvislosti Nezhodová.
Původní erb města bude provázet i další
letošní významné výročí. Město si připomíná
400 let od vyhnání novokřtěnců po bitvě na
Bílé hoře nejen z Hustopečí, ale vůbec z celé
jižní Moravy. „Hustopeče se oslav této události
zhostí ve větší míře, a to proto, že právě v Hustopečích působil Jakob Hutter. Mnozí jistě znají

osoby, které dodnes nosí toto příjmení, na
Hustopečsku je jedním z nejrozšířenějších.
Jakob Hutter byl čelní představitel tyrolských
a moravských novokřtěnců a v Hustopečích
vytvořil první vzorový bratrský dům, který
kopíroval prvotní křesťanskou církev. Hutterité
žijí dodnes především v Kanadě a USA,“ vysvětlila Nezhodová.
U této příležitosti se město Hustopeče
chystá pozvat čelní představitele hutteritů ke
slavnostnímu znovuodhalení opravené studny
v Pitnerově ulici, která projde rozsáhlou rekonstrukcí. „Studna bude pietně upravena a bude
u ní instalována pamětní deska, protože právě
u této studny, tehdy nazývané rajhradské,
vznikla první usedlost novokřtěnců,“ dodala
Nezhodová.
Symbolickým vyvrcholením letošních oslav
bude Slavnostní předávání cen významným
osobnostem města. „Naposled jsme tato
ocenění udělovali v roce 2018 u příležitosti
oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. I letos proto chceme
předávat cenu starostky města, cenu Města
Hustopeče a také čestné občanství,“ těšila se
starostka Hana Potměšilová.
Městské muzeum u příležitosti oslav plánuje i výstavu Hustopeče ve výtvarném umění
a další doprovodné akce. „Pro Městské muzeum objednáváme faksimilii zakládající listiny
města, která zde bude trvale vystavena. Zároveň jednáme s mikulovským archivem o tom,
že by po dobu oslav byl v našem muzeu vystaven i originál listiny,“ doufala Nezhodová.
-nov-

Z areálu nemocnice zmizí cihlový komín
 17. 1. Areál Nemocnice Hustopeče
přijde o svou nejvyšší stavbu. Specializovaná

Foto: Alexandr Batoušek

Foto: Veronika Nováková

ﬁrma začala v polovině ledna postupně rozebírat cihlový komín bývalé kotelny.
„Komín byl vystaven spolu se zbytkem areálu ve třicátých letech 20. století a byl součástí
kotelny, která nemocnici vytápěla. Kotelna se
později přestěhovala a samotný komín fungoval ještě do 80. let. Od té doby tu stojí a chátrá.
V poslední době jsme zjistili, že se ve spodní
části začíná objevovat destrukce zdiva a ve
špičce se komín začal naklánět. Z těchto důvodů jsme se okamžitě rozhodli, že komín musíme rozebrat. Přece jenom stojí uprostřed

Z komína byl krásný výhled do okolí.

Dominanta nemocnice, půjde cihlu po cihle dolů.

zástavby a mohlo by dojít k neštěstí,“ vysvětlil
důvod demolice Jiří Horák, technicko-hospodářský náměstek nemocnice.
Komín je vysoký třicet metrů, v patě má
2,8 metru a zdivo v patě je silné 70 cm. Směrem
k vrcholu se zdivo zužuje a vršek komína je široký 1,5 metru. „Kolem celé stavby jsme postavili
lešení a pracovníci budou postupně cihlu po
cihle komín rozebírat. Nejdříve budou zdivo
házet dovnitř komína a v druhé části bude
kolem zbytku komína postaven tubus, kterým
se zdivo bude vyhazovat přímo do kontejneru,“
popsal práce Horák.
Náklady na demolici přesahují půl milionu
korun a hotovo bude do měsíce. S uvolněným
místem po vysoké stavbě má vedení nemocnice další plány. „Naše nemocnice dlouhodobě
bojuje s nedostatkem parkovacích, míst, takže
budeme rádi za každé nové místo, které nám
tu vznikne. Po komínu tu ale vzniknou maximálně dvě, nezabíral nám moc místa“ usmíval
se Horák.
-nov-

HUSTOPEČSKÉ LISTY 01, 02 | 22

STR 7

Hustopeče v číslech za rok 2021
Obyvatelé, objekty a ulice
Město Hustopeče mělo k 31. 12. 2021 celkem
5 945 obyvatel, občanů ČR. Dále zde bylo
hlášeno celkem 169 cizích státních příslušníků. V roce 2021 se narodilo 73 dětí, které měly
trvalý pobyt ve městě Hustopeče, přistěhovalo se 201 a odstěhovalo 131 občanů. Zemřelo
69 občanů. Průměrný věk občanů Hustopečí
je 42 let. Občanů starších 80 let bylo k 31. 12.
2021 v Hustopečích 251 z toho starších 90 let
36.

Město Hustopeče má v současné době
73 ulic, které jsou rozděleny do pěti volebních okrsků. Mezi nejobydlenější stále patří
ulice U Větrolamu, Gen. Peřiny a Svat. Čecha.
V Hustopečích se nachází celkem 1348 objektů s přidělenými čísly popisnými a 552 objektů
s přidělenými čísly evidenčními. Obydlených
objektů je 1152, u neobydlených se jedná
zejména o garáže, vinné sklepy a objekty, které
svojí povahou nejsou určeny k bydlení.

Uzavření manželství
Před Městským úřadem Hustopeče bylo v roce
2021 uzavřeno 38 manželství a před orgánem
církve 9 manželství. Tato manželství byla uzavřena v matričním obvodu Hustopeče, do kterého
náleží obce Horní Bojanovice, Hustopeče, Kurdějov, Starovice, Starovičky a Šakvice. Manželství
jsou uzavírána zejména v obřadní síni, ale také na
jiném vhodném místě dle výběru snoubenců.
Za Odbor správních činností
MěÚ Hustopeče: matrika a ohlašovna

 24. 1. Prošla si několikaletou rekonstrukcí, a přestože je již kompletně hotová,
stále hledá vhodné využití. Již teď je však jasné,
že hřbitovní kaple v Hustopečích bude soutěžit o titul nejlépe opravené kulturní památky
Jihomoravského kraje roku 2021.
Hřbitovní kaple z počátku 19. století
se v Hustopečích začala rekonstruovat už
před dvaceti lety obnovou omítek. V roce
2005 dostala novou střechu a nejvíce péče se
jí dostalo v roce 2020 díky dotacím z Jihomoravského kraje. „V roce 2020 jsme získali individuální dotaci ve výši 200 tisíc korun, v jejímž
rámci jsme realizovali projekty omítek, fasády,
oken, dveří, podlahy, elektroinstalace a úpravy
okolního prostředí,“ vyjmenovala dokončené
práce projektová manažerka Eva Bohutínská.
V loňském roce následovala dotace 150 tisíc
korun z programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Ta kapličce
přinesla rekonstrukci výmalby malířských
prvků, stěn a stropu. Práce se chopili zkušení
malíři Jaroslav a Dušan Hasíkovi z Vrbice, kteří
obnovou původní malby strávili osm hodin
denně po dobu téměř 3 měsíců.
„Všechny práce jsme prováděli víceméně
pouze z fotograﬁí, původní stav jsme neviděli.
Jediný kousek, který se nám podařilo odkrýt

nad oknem, nám ukázal kousek římsy se
zubořezem. Podle něj jsme tedy mohli odvodit barevné provedení celé výmalby. Věděli
jsme, že tu bylo namalované nějaké sloupořadí se zrcadly, ale třeba hlavice sloupů jsme si
domýšleli, protože ani z fotograﬁí nešel vzor
úplně zkopírovat. Celkově odhaduji, že se
nám originální malba podařila obnovit asi na
80—90 procent,“ popsal práce Dušan Hasík.
Hotovo bylo v prosinci a celkové náklady
se vyšplhaly na 335 tisíc korun. „Chtěl bych
pochválit řemeslníky, protože tady odvedli
obrovský kus práce. V těchto podmínkách to
neměli vůbec jednoduché. Teď přemýšlíme,
k čemu bude kaple dál sloužit. Prvotním záměrem bylo, aby se lidé mohli do kaple alespoň
podívat přes průzory ve dveřích, to musíme
ještě upravit, protože ty současné průzory jsou
malé a nevyhovující. A co bude uvnitř kromě
krásné výmalby, to se ještě uvidí,“ přemýšlel
místostarosta Bořivoj Švásta.
Jedno je však jisté už dnes – kaplička míří do
soutěže Jihomoravského kraje O nejlépe opravenou kulturní památku roku 2021.
Přihlášky se podávají do 4. února a hlasování veřejnosti pomocí zasílání SMS zpráv
bude spuštěno v březnu. Naposledy takto
hustopečští pomohli k vítězství a 50 tisícové
odměně opraveným sochám sv. Ludmily a sv.

Foto: Veronika Nováková

Opravená hřbitovní kaple může být památkou roku

Výmalba trvala několik měsíců.

Pavla z kostela svatého Václava na Dukelském
náměstí v roce 2015 a i letos bude město spoléhat na podporou nejen místních. Začátek
hlasování bude ohlášen na všech informačních
kanálech města.
-nov-

Foto: Archiv města

Břečťan na Křížovém kopci není cizopasníkem! Nechte jej růst
Odbor životního prostředí a Městské služby
Hustopeče upozorňují na nežádoucí jednání
neznámého "pachatele" v biocentru na Křížovém kopci. Ten (pravděpodobně v dobré víře)
odřezává ze zdejších stromů Břečťan popínavý.
Tato popínavá rostlina však byla v biocentru pro svou výjimečnost úmyslně zachována. Kmeny stromů využívá pouze jako svou
podporu.
Prosíme proto dotyčného, aby se takového
jednání zdržel. Věříme, že se nejedná o vandalismus, pouze o neznalost.
Odbor životního prostředí
Břečťan využívá kmeny pouze jako podporu.
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Poplatky za odpady a psy v roce 2022:

Splatný je jednorázově, a to nejpozději do
31. 3. 2022, nebo čtvrtletně ve výši jedné
čtvrtiny poplatku vždy do konce každého
čtvrtletí kalendářního roku prostřednictvím SIPO
Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená
v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba, a která je umístěna na
území obce.

Poplatek za psy:
Poplatek se platí za psy starší tří měsíců
Držitel psa bydlící v rodinném domku
zaplatí za rok 300 korun, za každého dalšího potom 400 korun
Držitel psa bydlící v bytovém domě
o minimálně dvou jednotkách zaplatí za
rok 600 korun, za každého dalšího psa
800 korun

Foto: Veronika Nováková

Poplatek za odpady:
Na rok 2022 činí na jednu osobu částku
700 korun

Pokud držitel psa dosáhl věku 65 let a více,
zaplatí 200 korun
Poplatek je splatný nejpozději
do 30. 4. 2022

Jaký byl rok 2021 v Městské knihovně Hustopeče?
Stejně jako v mnoha jiných institucích, tak
ani v knihovně nebyl díky pokračující coronavirové epidemii rok 2021 moc úspěšný.
Registrováno v uplynulém roce bylo
800 čtenářů, kterým jsme poskytli celkem
33 904 výpůjček.
Coronavirový čas využily hustopečské
knihovnice mimo jiné k tomu, aby vypracovaly projekt a zažádaly o dotaci z Ministerstva
kultury za spoluúčasti města Hustopeče na
pořízení nového knihovního systému Tritius.
To se povedlo a od října, po zaškolení knihovnic, se již rozběhlo půjčování přes nový systém.
V červnu se konalo šest slavností pasování na čtenáře. Pasovaní byli nejen prvňáčci,
ale i druháčci obou škol, kteří kvůli epidemii
o slavnost přišli v uplynulém školním roce.
Na podporu dětského čtenářství jsme se již
sedmým rokem připojili k soutěži Lovci perel.
Děti po celý rok sbíraly za přečtené knihy

perly, ve druhé půli února proběhlo vyhlášení výsledků, tentokrát ne hromadně, ale děti
si pro výhry přišly jednotlivě do knihovny.
Letošní vyhlášení se bude konat 16. února
v 15.00 hodin.
Přednášky se uskutečnily pouze tři, a to:
přednáška Arnošta Vašíčka - České tajemno,
přednáška Dany Šimkové - Marie Terezie
a cestopisná přednáška manželů Márových
- Po stopách Vikingů. Stejně tak návštěvníci
mohli zhlédnout tři výstavy: výstavu obrazů paní Lenky Studené, výstavu obrazů paní
Jarmily Strohové a výstavu z tvorby paní Marie
Grůzové.
V roce 2021 jsme pokračovali ve Virtuální
univerzitě třetího věku, kterou zprostředkovává Provozně ekonomická fakulta České
zemědělské univerzity v Praze. Tématem
dvanáctého semestru byly Klenoty barokního
sochařství. Studenti přednášky absolvovali
pouze virtuálně ze svých domovů, materiály
jim knihovnice roznášela do schránek. Zapojilo se 15 účastníků.
Další semestr jsme se již scházeli na přednáškách v knihovně, na kterých jsme pokračovali ve studiu baroka, a sice tématu Barokní
architektura v Čechách a na Moravě. Chodilo
18 účastníků.
Pro naše studenty Virtuální univerzity třetího věku, aby nezaháleli, jsme organizovali

minikurz trénování paměti. Spočíval v tom,
že jsme jim posílali různá cvičení a poté pak
správná řešení, aby si tříbili mozečky i v této
těžké době.
Rok 2021 se stejně jako rok předešlý
opravdu nedá pro knihovnu považovat za
zdařilý. Epidemie coronaviru velmi ovlivnila všechny sféry našeho života. I knihovna to
pocítila. Naplánované akce jako výstavy, přednášky či besedy pro školy jsme stále překládali
z jednoho termínu na druhý a pak se stejně
neuskutečnily. Mnohdy byli lidé rádi alespoň
za výdejní okénko, kdy si knihy mohli objednat
e-mailem nebo telefonicky.
Coronavirus má citelný dopad na statistické údaje včetně počtu registrovaných
čtenářů v knihovně, a přesto, že nám i dost
starších čtenářů zemřelo, nás těší, že se chodí
do knihovny přihlašovat i mladé přistěhované
rodiny. Během tohoto nelehkého období jsme
poznali, že knihovna mnoha lidem opravdu
chybí a že je pro spoustu obyvatel nepostradatelná, což je potěšující.
V letošním roce nabídneme našim čtenářům díky novému knihovnickému systému
Tritius půjčování elektronických knih a doufáme, že nám situace dovolí se již více setkávat
i na společných akcích.
Jitka Horáková, Jana Unverdorbenová,
knihovnice

Foto: 2× Veronika Nováková

Máte doma knihy, které už nevyužijete
a mohly by se líbit jiným?
Od 21. do 25. února je můžete nosit
do Městské knihovny Hustopeče na
BURZU KNIH.
Knihy musí být nepoškozené a zachovalé.

Výstava obrazů Lenky Studené.

Přednáška Arnošta Vašíčka na téma České tajemno.

Od 2. března pak budou nabídnuty
k prodeji za symbolické ceny.
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CÍRKVE
Poděkování za tříkrálovou sbírku
jako tomu bylo i letos.
Výtěžek sbírky, který letos činil ve městě
Hustopeče 52 306 Kč, pomůže nejenom
lidem v nouzi, ale je určen také na podporu
farních charit. Na podporu vzdělávání zdravotních sester domácí hospicové péče, jež se
stará o nevyléčitelně nemocné. Na podporu
matek samoživitelek v rámci projektu charitní
záchranné sítě a také na podporu dobrovolnického centra a vzdělávání dobrovolníků, protože i díky nim zvyšujeme kvalitu poskytovaných
sociálních a zdravotních služeb.
Dagmar Kokešová,
Oblastní charita Břeclav

Ilustrační foto z roku 2020

Vážení a milí přátelé tříkrálové sbírky, rádi
bychom Vám touto cestou poděkovali za letošní účast na největší charitativní sbírkové akci,
a to jménem celé oblastní charity Břeclav.
Jsme si vědomi toho, že dnešní doba není
jednoduchá pro nikoho z nás. Jsme obklopeni
vládními nařízeními, hygienickými opatřeními plynoucími ze současné epidemiologické
situace v souvislosti s coronavirem. O to více si
vážíme vaší podpory a spolupráce nejenom při
samotné organizaci této krásné letité tradice,
ale také přispěním do kasiček.
Naše poděkování patří nejenom všem
dárcům, ale také především farníkům
a děkanovi Janu Nekudovi, kteří se i letošní rok podíleli na průběhu sbírky ve městě
Hustopeče. Přestože nebylo možné koledníky

opět v ulicích vašeho města potkat, farníci to
nevzdali a opětovně našli způsob, jak tradici
sbírky udržet. Do kasiček tak mohli lidé přispět
nejenom v kostele sv. Václava, jež spadá pod
farnost Hustopeče, ale také na Městském
úřadě Hustopeče, v Turistickém informačním
centru, mnohých obchodech či lékárnách.
Proto bychom rádi poděkovali také Vám všem,
kteří jste rozmístění kasiček umožnili. V neposlední řadě patří poděkování také za podporu
online koledy.
I touto cestou jste nám vy všichni ukázali, že
i v těžké době je lidská solidarita a víra v pomoc
všem pro Vás stejně tak důležitá, jako pro nás.
Protože tříkrálová sbírka je právě vnímána také
jako svátkem solidarity.
Věříme, že příští třiadvacátý ročník se již
zase budeme moci všichni společně setkat.
Radovat se u domů s koledníky, jejichž skupinky jsou tvořeny především místními farníky.
Věříme, že se městem opět rozezní tóny známé
koledy tří králů, domy budou zdobit písmena
K+M+B a bude se opět mezi lidmi šířit boží
požehnání a poselství milosrdné lásky. A budeme moci začít další nový rok dobrým skutkem,

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Farní jarmark podpořil sociálně slabé rodiny
zájem. Návštěvníci si mohli odnést vánoční
ozdoby a svícny, dřevěné betlémy, korálkové
ozdoby, ale i krabičky s vánočním cukrovím,
domácí marmeládou či sušeným ovocem.
„Máme to zaměřené tak nějak vánočně
a z loňských let víme, že je zájem i o potraviny,
o sladkosti, je to různé. Každopádně jsme rádi,
že se nám letos podařilo jarmark uspořádat

a že se zboží hezky prodává,“ usmívala se organizátorka.
Přispívat na fond farní charity je možné
v průběhu celého roku, a to po domluvě s děkanem Janem Nekudou.
-nov-

Foto: Veronika Nováková

 13. 12. Předvánočních jarmarků a trhů
s rukodělnými výrobky byl v roce 2021 díky vládním opatřením žalostný nedostatek. V Hustopečích se o malou záplatu pokusili farníci při
kostele sv. Václava. Nechtěli se nechat připravit o tradiční prodej drobností, jehož výtěžek
putuje na farní charitu. „Ten nápad vznikl už
před šesti lety a původně jsme chtěli jenom
zjistit, co kdo ve farnosti umí, co kdo doma
vyrábí, o co by se mohl podělit. A protože jsme
zjistili, že šikovných lidí tu máme hodně a že je
o prodej výrobků zájem, rozhodli jsme se, že
výtěžek poputuje právě na nějaký dobročinný
účel, takže takto vznikl charitativní jarmark,“
vzpomínala organizátorka Jana Najmanová.
Každý rok je výtěžek určený hlavně na
pomoc dětem ze sociálně slabých rodin
a při rozdělování ﬁnancí farnost spolupracuje se Sociálním odborem města Hustopeče.
„V minulých letech jsme zajišťovali obědy,
kroužky, vybavení do školy, kupovali jsme
i boty, zařizovali jsme dětský pokoj, přispěli
jsme i na tábor pro děti. Letos budeme pomáhat jednomu chlapci koupí techniky do školy.
Je to pestré a vždycky záleží na tom, jak se
domluvíme se sociálními pracovníky, protože
oni vědí, kde a jak je třeba pomoci,“ vysvětlila
Najmanová.
O výrobky šikovných farníků byl velký

Z pestré nabídky si vybral každý.
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Slavnostní instalace nového kazatele

O Jonášovi je známo, že měl jít do města
Ninive a varovat lidi před jeho zkázou. Jonáš
však neposlechl a utekl před Bohem na druhý
konec světa.
Dnes však máme před sebou jiný příběh
a nejspíš i jiného člověka. Slyšíme o Jonášovi,
který poslechl a šel tam, kam se mu nechtělo. Nejsou to dva různí Jonášové? Není to
pouhá shoda jmen? Nikoli. Je to jeden a tentýž
muž, který se změnil. To, že jednou neposlechl
a podruhé poslechl je způsobeno tím, co mezitím
prožil a poznal. A především tím, že ho Pán Bůh
povolal podruhé!
Nejprve se Jonáš Pánu Bohu vzepřel a chtěl
se před ním schovat. Na rozbouřeném moři však

Novým hustopečským kazatelem je Jiří Gruber.

zjistil, že před Bohem neuteče a ještě svou neposlušností ohrožuje ostatní. Neviděl proto jiné
řešení, než se v zoufalství vrhnout do moře a se
vším skončit. Tváří v tvář smrti se však začal
modlit a Bůh ho zachránil.
A tak Jonáš sedí a břehu a přemýšlí, jak dál.
„Proč mě Bůh zachránil? A co mám nyní dělat?
Vždyť jsem si sám „ řekl o výpověď“? Mohu být
ještě nějak platný a použitelný?“
A Pán Bůh zcela nečekaně promluví podruhé: „Jonáši, jdi do Ninive a pověz jim, co jsem ti
uložil.“ Není to pozoruhodné? Bůh si přece mohl
najít jiného Jonáše. Mohl si neposlušného proroka navždy zařadit mezi nespolehlivé.
V podobné situaci apoštol Pavel odmítl dát
druhou šanci mladému průvodci Janu Marko-

vi, který je na čas opustil. Ale když se zkroušeně
vrátil, Pavel rezolutně řekl: Jednou selhal, vždycky selhal. A rozdělili se. Ale Bůh není jako apoštol Pavel. Naštěstí. A tak jsme svědky, jak se Bůh
na Jonáše znovu obrací a svěřuje mu stejný úkol,
který už Jonáš jednou odmítl a pokazil.
Slyším v tom výzvu a naději pro mnohé z nás.
Možná i my se s Pánem Bohem někdy míjíme.
Zdá se nám, že v něho nedokážeme věřit. A hlavně ho poslouchat. Mnohé věci jsme pokazili. Od
lecčeho utekli. Mnohé odložili. A přitom nám čas
stále běží.
Bible však říká: I kdyby se ti zdálo, že jsi
všechno pokazil a pozdě honit bycha – díky Bohu
můžeš vždycky začít znovu. Boží povolání se
neztrácí ani nevypaří. Neposlušný se může stát
poslušným. Nevěřící věřícím. Unavený silným.
Bázlivý statečným. Nespolehlivý věrným.
Příběh o Jonášovi, který se teprve napodruhé sebere a jde tam, kam původně jít nechtěl, je
pro nás znamením, že člověk díky Bohu nemá
v životě jen jednu příležitost, ale celou řadu
dalších možnosti, jak naplnit své poslání. Co se
nám napoprvé nepodařilo, v čem jsme selhali,
na co jsme zapomněli – to vše se dá díky Bohu
změnit, zopakovat a zkusit znovu.
Není to ovšem zadarmo. Když člověk udělá
chybu, vždycky ho to bolí a leccos tím ztratí.
A přece to s námi Pán Bůh zkouší stále znovu.
Poprvé. Podruhé. Potřetí. Počtvrté. V Dambořicích, v Kloboukách, v Brně, a nyní v Nikolčicích
a Hustopečích. To je milost. Člověk může začínat stále znovu, bohatší o své chyby i neúspěchy.
Pán Bůh není jako apoštol Pavel. Díky Bohu
- máme všichni příležitost se změnit. Někdy
dokonce i k lepšímu!
Jiří Gruber,
kazatel

Foto: 2× Veronika Nováková

V neděli 16. ledna se konalo v evangelickém
kostele v Nikolčicích shromáždění, při němž
byl seniorem Filipem Kellerem ze Svitav ustanoven novým kazatelem a pastýřem sboru
Českobratrské církve evangelické v Nikolčicích
a Hustopečích farář Jiří Gruber. Přišel z Brna,
kde přes dvacet let sloužil v kostele Jana
Ámose Komenského (Červený kostel) a předtím v Kloboukách u Brna. Už víc jak čtyřicet let
však bydlí v Dambořicích, kde je farářkou jeho
manželka Jana Gruberová. Na závěr své celoživotní služby přijal pozvání do dvou nových
sborů, aby mohly mít společně vlastního faráře.
Do začátku jeho služby ho přišli kromě
místních pozdravit jeho kolegové a přátelé
z okolních sborů (Klobouky, Nosislav, Brno,
Dambořice, Násedlovice). Písemný pozdrav
poslali jeho předchůdci Jiří Doležal a Ivo David
a Boží podporu mu popřála i jeho předchůdkyně Kateřina Rybáriková, která od ledna působí
na novém sboru v Břeclavi.
Nového kazatele přivítali kurátoři obou
sborů Pavel Stehlík za Hustopeče a Petr Běhavka za Nikolčice. K pozdravům a přáním se
připojili i zástupci ostatních církví. Za ř.k církev
v Hustopečích děkan Jan Nekuda a za Apoštolskou církev Karel Káňa. Radost z příchodu
nového kazatele a nabídku spolupráce vyjádřili starostové Nikolčic a Hustopečí, pan Karel
Reinet a paní Hana Potměšilová.
Nový kazatel bude konat nejen nedělní
bohoslužby v obou sborech, ale každé úterý
v 10 hodin nabízí na evangelické faře v Hustopečích (Masarykovo náměstí 4) rozhovor nad
biblickými texty pro věřící i nevěřící. Čteme tu
knihu Kazatel, která patří mezi spíše skeptické
hlasy biblické poezie, ale všímá si i radostných
stránek lidského života. Všichni zájemci jsou
srdečně zváni.
A kdo rád zpívá, může v úterý večer
v 18:30 přijít na faru a zazpívat si s kytarou
rytmické písně k chvále Boží.
Na závěr uveřejňujeme úryvek z promluvy
instalovaného o proroku Jonášovi.

Slavnostní shromáždění se konalo 16. ledna.
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OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM A VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Pavučina opět vyjela na ledovou plochu
S příchodem zimy sportovní aktivity určitě nekončí! Už nějaký rok o tom přesvědčuje
Centrum volného času Pavučina, které od listopadu pravidelně pořádá zájezdy na ledovou
plochu břeclavského zimního stadionu.
Ani letošní sezóna není výjimkou a nadšenci ledních sportů mohli vyrazit v sobotu
odpoledne do Břeclavi. Bruslaři se však sešli
v menším počtu, než bývá zvykem. „V této chví-

li je nás dvacet osm. Je to menší počet, ale dá
se to přikládat tomu, že je venku sníh a také
tomu, že není úplně vhodná epidemiologická situace,“ vysvětlil Petr Fridrich, ředitel CVČ
Pavučina.
Nižší počet účastníků nebyl tím jediným, co
bylo letos jinak. Dříve z Hustopečí do Břeclavi
vyrážel speciální autobus, který všechny bruslaře naložil. Autobusová doprava byla tento-

krát vynechána. „Autobusem jsme tentokrát
nejeli cíleně, tento rok jsme to nastavili tak,
že se bude jezdit vlastními auty, je to proto,
abychom se v autobuse zbytečně nekumulovali. Stejně poslední dobou jezdila většinou
půlka zájemců auty a menší půlka autobusem,
tak jsme se pro tento rok rozhodli, že vyzkoušíme variantu vlastní dopravy,“ představil
dopravní záměr Pavučiny Fridrich.
-slam-

Duchové Vánoc naladili diváky na vánoční čas

Foto: Tereza Slámová

7. 12. Kulturní nabídka v našem městě
byla o druhém adventním víkendu opravdu
bohatá a v nabitém programu nechybělo ani
divadelní představení. S tím přijelo ochotnické
divadlo z Boleradic a v místním kinosále tak

Hlavní roli Hamouna ztvárnil Zbyněk Háder.

divadelníci dokonale navodili vánoční atmosféru.
Představení Duchové Vánoc, se kterým
boleradičtí ochotníci vystoupili, v našem
městě někteří mohli vidět už před dvěma lety,
kdy si ho u nás zahráli poprvé. Tehdy se setakalo s obrovským úspěchem, že by byla škoda jej
nezopakovat.
Přestože epidemiologická situace nebyla
na podzim příliš příznivá a pro vstup na kulturní akce bylo třeba dodržet přísné hygienické
podmínky, Duchové Vánoc přilákali dostatek
divadelních nadšenců. „Diváků jsme kvůli
tomu čekali míň, ale bylo jich dost a byli velmi
živí. Měl jsem dnes možnost je sledovat přímo
z jeviště, takže jsem viděl, jak skvěle reagovali,“
hodnotil publikum Háder.

Představení Duchové Vánoc pojednává
o sobeckém a lakomém obchodníkovi Hamounovi, který je postrachem pro celou vesnici.
Vlivem vánočního kouzla se však jeho charakter mění k nepoznání a jeho duše je zachráněna. Herci se se svým vystoupením předvedli
i na několika divadelních přehlídkách. Letos si
z jarní soutěže Hanáckého divadelního máje
odvezli několik cen a čestných uznání.
Přesto už se v současné době začíná hovořit
o derniéře. Hra má za sebou přes třicet repríz
a hraje se mnohem déle, než bylo původně
zamýšleno. „Derniéra měla být už minulý rok,
ale nakonec se bude konat na příštím představení v boleradickém divadle,“ uvedl Háder.
-slam-

7. 12. V Hustopečích nám vzniká nová
tradice, o kterou sice nikdo moc nestál, přesto
je s vděčností přijímána. Kvůli bezpečnostním
opatřením byly už podruhé zrušeny Mikulášské besídky a svatý Mikuláš tak vyšel do ulic
města, aby dětem zamával a požehnal z patřičné vzdálenosti.
A děti čekaly nejen v oknech svých domovů, ale zdravily Mikuláše i z projíždějících aut,
podél silnic, a skupinky dětí se objevily i na
Dukelském náměstí pod vánočním stromem.
Všechny byly zvědavé, jestli Mikuláš odmění
jejich celoroční chování. „Myslím si, že budeme
hodně odměňovat, ale pro jistotu tu s sebou
mám i pár čertů s takovým překvapením pro
zlobivé děti,“ svěřil se ještě před procházkou
Mikuláš.
Pěkně děkujeme za taková překvapení - pekelné psisko, kotel s věčným ohněm
a pytel, ze kterého nelze uniknout, děti opravdu neocenily. Ještěže měl Mikuláš s sebou
i družinu nebeských andělů, kteří čerty od dětí
odháněli a nikoho do pekla nepustili. Všichni
máme za sebou náročný rok a děti obzvlášť.
„Nejvíce si vážím toho, jak děti zvládají školu
v této nelehké době, protože to je podle mě
jedna z největších výzev, která před nimi stojí.

Foto: Veronika Nováková

Když nemohly děti za Mikulášem...

Mikuláš s družinou vyšel z Pavučiny.

A pokud to mám zhodnotit jako celek, tak to
zvládají opravdu bravurně,“ chválil Mikuláš.
Po několikakilometrové procházce v mrazivém mrholení Mikuláš z posledních sil vyslovil
vroucí modlitbu, aby se konečně vrátily klasic-

ké besídky. A jedno přání pro naše nejmenší:
„Přeji jim hlavně klid, krásné Vánoce a ať se jim
daří, hlavně v té škole.“
-nov-
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Druhá adventní neděle patřila folku a gospelu

Foto: 2 × Veronika Nováková

 8. 12. Advent v Hustopečích patřil
hudbě a o druhé adventní neděli jsme mohli
zažít hned dva vánočně laděné koncerty. Ve
dvě hodiny odpoledne zavítala do evangelického kostela kapela Roháči z Lokte. Folková
legenda vznikla v roce 1975, v devadesátých
letech vyhrála Zlatou portu, natočila desítku
alb a dodnes má početnou základnu věrných
fanoušků.
Jakmile dozněly zvuky kytar, začaly se
Hustopečemi ozývat mohutné vokální skladby v podání energického tělesa Brno Gospel
Choir pod vedením Zuzany Petlanové. „Miluji
hudbu, a když jsem se v roce 2002 zúčastnila jednoho gospelového workshopu, tak mě
to tak poznamenalo, že jsem založila tento
soubor. Už nám poběží dvacátý rok existence,“
usmívala se sympatická dirigentka.
Třicítka zpěváků v Hustopečích nezpívala
poprvé a naše město jim dokonce nesmazaRoháči zahráli v evangelickém kostele.

Brno gospel Choir roztančil kostel sv. Václava.

telně zůstalo v paměti. „Zpívali jsme tu v roce
2014 a 2016 a stále je v tomto kostele stejná
zima, živě se nám na to všechno vrací vzpomínky,“ smála se Petlanová.
Zahřát se tak vystupující i posluchači museli zpěvem a tancem. Obojího byl dostatek.
„My do zpěvu dáváme všechno, vydáváme ze
sebe všechny emoce, naplno celým člověkem.
A posluchači to vnímají, přijímají a evidentně
se jim to líbí,“ řekla Petlanová.

Gospel je hudební styl vycházející z duchovní hudby amerických černochů a v současnosti
se písně začínají skládat i v Evropě. Některé od
dánských či švédských autorů zazněly i v Hustopečích. „Gospel má spousta lidí mylně spojený
s adventní dobou a Vánocemi, ale tak to vůbec
není a i my vlastně zpíváme v průběhu celého
roku,“ uzavřela Petlánová.
-nov-

Kapela Srdce ze Šakvic potěšila srdce z Hustopečí
„Naše skupina funguje více než 25 let.
Vznikla, když jsme byli všichni mladí. Postupně jsme se rozrůstali a dnes máme asi třináct
členů,“ popsala vznik kapely zpěvačka Eliška

Foto: Veronika Nováková

14. 12. Třetí adventní koncert v Hustopečích patřil v neděli 12. prosince přespolním.
Z nedalekých Šakvic přijela a zazpívala v kostele sv. Václava kapela Srdce.

Přespolní kapela Srdce vytvořila v kostele silnou atmosféru.

Brúčková.
Jádrem kapely je právě rodina Brúčkových
ze Šakvic v čele s tatínkem Miroslavem, který
je i ředitelem hustopečské Základní umělecké školy. Kromě své ženy zapojil ve skupině
i všechny své tři děti. Své první sólo si tak
v Hustopečích zazpívala i nejmladší Anička.
„Je to náročné, protože když se zkouší, tak je
potřeba mnoho chův, případně máme děti ve
zkušebně v postýlce. A když trošku povyrostou, tak se z nich stanou malá srdíčka a zpívají
s námi i na veřejnosti,“ neskrývala hrdost Brúčková.
Ačkoliv kapela Srdce zpívá především
v domácích Šakvicích, nevyhýbá se ani výjezdům do širokého okolí, obzvláště ve vánočním
období.
Během večera zaznělo několik dojímavých
i radostných skladeb, které posluchači odměňovali bouřlivým potleskem. A kdo koncert
promeškal, nemusí zoufat, písně je možné
poslouchat i na internetu. Dohledat si je
můžete na Youtube, Spotify či na facebookových a webových stránkách kapely.
-nov-
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HUSTOPEČE SE BAVÍ
8. 12. Už v roce 2020 oslavili desetileté
výročí svého založení, ale příležitostí k oslavám moc nebylo. Od 5. prosince však svá díla
konečně vystavili v Městském muzeu a galerii.
Členové Fotoklubu Hustopeče tady instalovali
své nejlepší fotograﬁe.
„Nvazujeme na původní fotoklub, který
existoval pod městským kulturním střediskem. Ten se ale po devadesátém roce rozpadl
a v roce 2010 jsme se dali znovu dohromady
a založili nový Fotoklub Hustopeče. Z té původní sestavy už jsme tam jenom tři, zbytek se
tak nějak neustále obnovuje a přichází noví,“
popsal istorii vzniku klubu vedoucí Zdeněk
Bažant.
Členové fotoklubu se neustále obměňují, přesto byli před covidovými vlnami zvyklí
se pravidelně setkávat a tvořit společné cykly
fotograﬁí. „Od ledna do podzimu jsme se
v podstatě vůbec nesešli a hned je to poznat
na aktivitě členů. To víte, když někoho nemo-

tivujete, nepodněcujete k nějaké aktivitě,
tak ta činnost je slabší. Tady na výstavě proto
můžete vidět fotograﬁe, které měly být vystavené v roce 2020 a k tomu několik málo nových
z roku 2021. Společné mají pouze to, že je nic
nespojuje, je to volná tvorba. Do loňského
roku jsme měli jednotné téma Hustopečsko ve
výtvarné fotograﬁi, čímž jsme chtěli motivovat
veřejnost k nějakému většímu výtvarnému
zájmu o naše okolí, ale nic dalšího společného
se nám zatím nepodařilo zrealizovat,“ litoval
Bažant.
Na výstavě bylo k vidění 54 fotograﬁí od
deseti různých autorů, ze kterých zaujmou
třeba mandloňové sady Richarda Skoumala,
experimentální fotograﬁe Zdeňka Bažanta
nebo fotky z exotických zemí Romana Motáčka. Své prvotiny vystavili i noví členové.
V době chytrých telefonů už málokdo sáhne
po fotoaparátu. I s pomocí mobilu však prý lze
dosáhnout umělecké fotograﬁe. „Určitě to lze.

Foto: Veronika Nováková

Fotoklub oslavil výročí odloženou výstavou v muzeu

K vidění byly nejlepší fotograﬁe deseti autorů.

Nezáleží jen na přístroji, i když profesionální
fotografové nedají na kvalitní foťáky dopustit. Záleží ale hodně na následném zpracování
v počítači a třeba i kvalitě tisku, když se fotograﬁe vystavují takto veřejně,“ uzavřel Bažant.
-nov-

Muzeum hostilo nezvyklou výstavu mladé umělkyně

Obrazy malované na prostěradlech.

dy, v tom, jak se ten materiál chová. Je takový
volný a ty malby se tam víc rozpíjí, protože je to
nenapnuté, jinak na sebe barvy reagují. Přijde
mi to příjemné a vlastně je to pro to prostěradlo přirozenější, protože je to prostěradlo, a to
není nikdy zarámované, takže je ve svém přirozeném prostředí,“ vysvětlila výběr netypického
podkladu malířka Tomková.
Zajímavým prvkem je také malba otočená
ke stěně. Nachází se hned v první místnosti
galerie. „Není to žádný kalkul, hledala jsem
nějakou věc, která by se do tohoto prostoru
hodila a cítila jsem, že v této místnosti musí
být na této straně ještě jedna věc, aby to bylo
komplexní a tvořilo to symbiózu, a zároveň aby
to nerušilo. Proto mě to napadlo dílo obrátit
a říkala jsem si, že s tím bude vznikat nějaká
interakce, ale to mě napadlo až zpětně, nebyl
to cíl. Hodí se to do toho prostoru, a zároveň to
neruší,“ vysvětlila.
Láska k umění se u autorky zrodila už
v dětství, kdy si údajně stále něco kreslila.
Dnes ji múza navštěvuje především v pozdních

Foto: 2× Tereza Slámová

 12. 1. Městské muzeum a galerie
v novém roce nezahálí a od 9. ledna už hostilo novou výstavu. Ta patřila mladičké umělkyni Terezii Tomkové, která se nedávno stala
členkou uměleckého sdružení Alfons. Výstava
nesla tajemný název Klubíčka v poušti.
S názvem výstavy mladé malířce pomáhal
kamarád. „On skládá básně a znenadání řekl:
Klubíčka v poušti. Mně přišlo, že se k tomu ten
název velice hodí a má v sobě kousek hravosti
a poetična, tak jsme ho použili,“ komentovala
název výstavy Terezie Tomková.
Jeden ze svých nejoblíbenějších obrazů
umístila přímo naproti vchodu do první místnosti galerie. „Vybrala jsem tenhle, protože ho
mám hodně ráda, je nedávný. Vždycky mám
ráda věci, co jsem dělala nedávno. Jsou na něm
věci, které kladně hodnotím, jako třeba vizuální věci, které mi přijdou důležité, což je například lehkost. Vypadá to, že jsem to udělala za
pět minut, což také hodnotím kladně, protože to není nějaké utáhlé. Obrazu dominuje
barevnost, stylizace a spojení konkrétního
a abstraktního tématu. Je to ruka, ale vypadá
to třeba taky jako srdce, pokaždé, když dílo
pozoruji, vidím na něm nějakou jinou, novou
věc,“ popsala jeden z obrazů autorka.
Rozhodně se nejedná o tradiční výstavu.
Obrazů na plátně tu totiž najdete jen opravdu pomálu. A to není jediná věc, která vás na
vystavovaných dílech překvapí. „Moje obrazy
jsou převážně na prostěradlech, ale některé
jsou i na klasických plátnech nebo tam mám
i jeden sololit. Přijde mi to jako volné médium,
které klade odpor, ale zároveň jsou z toho výho-

Malířka Terezie Tomková.

hodinách. „Obvykle je to večer nebo odpoledne, ráno to nebývá, dopoledne ještě nikdy
nevzniklo nic dobrého. Vezmu si plátno
a začnu. Většinou vycházím z nějakých internetových předobrazů, které začnu nějakou
formou aplikovat, a potom z toho vyjde úplně
něco jiného. Je to takový můj odrazový můstek.
V poslední době mě hodně baví pracovat se
sprejem a ztvárňovat nějaká banální, ale zároveň pro mě velká témata,“ představila oblast
tvorby Tomková.
-slam-
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12. 1. Jméno Martina Chodúra si většina
z nás pravděpodobně spojí především s pěveckou soutěží Superstar, kterou vyhrál v roce
2009, a získal tak titul první Československé
Superstar. Od té doby se toho ve zpěvákově
životě změnilo mnoho. „Tehdy mi bylo 19 let,
byl jsem studentem konzervatoře a hrál jsem
v rockové kapele. Od té doby jsem se vydal na
sólovou dráhu, nahrál jsem pět alb, z toho čtyři
jsou autorská. Zažil jsem spoustu krásných
koncertů… za těch 13 let se toho událo opravdu hodně. Co se ale nezměnilo, je to, že je pro
mě zpěv pořád největší koníček a také je mým
živobytím,“ usmíval se zpěvák Chodúr.
Zpěvák na soutěž vzpomíná s láskou.
Největší přínos vidí v možnosti zazpívat si
s živou kapelou, což je pro většinu účinkujících
první zkušeností. I dnes se na nové díly televizní show s radostí podívá. „V první řadě je to
skvělá zábava pro publikum, které se dívá na
televizi. Hudebních pořadů je zoufale málo,
takže můžeme být rádi, že máme každoročně
alespoň Superstar. Pro lidi, kteří se přihlásí, je
to skvělá příležitost, jak otestovat sám sebe,
jestli bych na to vůbec měl – učit se nové písničky a zpívat s živou kapelou, takže za mě skvělé,“ hodnotil soutěž s odstupem času Martin
Chodúr.
Ačkoliv má zpěvák na svém kontě už čtyři
autorské desky, nesoustředí se pouze na vlastní hudební produkci, ba naopak. Svým zpěvem
rád vzdává hold velikánům hudební oblasti
a tradiční, možná už méně známé písně dál

Foto:Tereza Slámová

Nový rok v Hustopečích zahájil koncert Martina Chodúra

Chodúr vzdal v Hustopečích hold velikánům.

šíří mezi moderní publikum. Přesně tak učinil
i v Hustopečích. „Dneska představím můj
výběr velkých zpěváků, tak jak já je cítím, je to
Karol Duchoň, Karel Gott, Waldemar Matuška, ale taky zahraniční zpěváci velkých hlasů
jako Tom Jones nebo Frank Sinatra,“ předeslal
program koncertu Chodúr.
Poslední album vydal zpěvák v říjnu minulého roku. Na to další si tak budou muset
posluchači zřejmě chvíli počkat. O Martinovi
Chodúrovi ale v roce 2022 určitě ještě uslyší-

me. „V podstatě i dnes, tady v Hustopečích,
zahrajeme koncert věnovaný velkým hlasům
historie jak české, tak slovenské hudby, takže
se představím jako interpret a s tímto projektem máme další plány. Rádi bychom ve větším
uspořádali obdobný projekt, a to za doprovodu orchestru, takže uvidíme, jestli se nám to
povede. Pokud ano, tak by to mělo proběhnout
právě v tomto roce,“ uzavřel rozhovor o plánech
zpěvák Martin Chodúr.
-slam-

Hustopečské kino v číslech za rok 2021

Divácky nejúspěšnější ﬁlmy byly:
Prvok, Šampón, Tečka a Karel 1338 diváků
Karel
1206 diváků
Zátopek
770 diváků
Martina Ondrová, produkční

WWW.KINOHUSTOPECE.CZ

Zdroj: 3× www.csfd.cz

Kino bylo z důvodu vládních opatření
v provozu od 28. května do 31. prosince 2021.
Během těchto sedmi měsíců se uskutečnilo
183 promítání. Diváci měli možnost zhlédnout
52 zahraničních ﬁlmů a 34 českých ﬁlmů.
Celkem kino navštívilo 7776 diváků. Sál byl
úplně vyprodaný dvakrát, jednalo se o promítání dokumentárního ﬁlmu Karel o českém
zpěvákovi Karlu Gottovi, který režírovala Olga
Malířová Špátová.
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 19. 1. Rok 2022 se pomalu rozjíždí
a vypadá to, že nám vládní nařízení dovolí
uspořádat všechny akce, které jsme si museli
po dva oky odepřít. Pojďme se tedy podívat,
na co se můžeme těšit.
„Hned na úvod bych ráda řekla, že je na
co se těšit a při přípravách kulturního kalendáře jsme se soustředili na to, aby si opravdu
každý přišel na své. V průběhu roku 2022 nás
tak čekají akce malé i velké, hudební, vinařské,
gurmánské, dobročinné, zábavné i vzdělávací,“
řekla Jana Hrádková, vedoucí organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče.
Samozřejmostí jsou dvě ikonické akce
Hustopečí. V březnu Slavnosti mandloní a v říjnu Burčákové slavnosti. „Tyto dvě
akce jsou pro Hustopeče už typické a hlavně
potřebné. Propagují naše město, zviditelňují
ho. Také ukazují okolnímu světu, že je to místo,
které stojí za návštěvu. Za marketing a kulturu bych ráda zdůraznila, že jsou to právě tyto
dvě akce, ze kterých bychom rádi, aby nejvíce
vytěžili místní. Ať už tím, že prostě přijdou
a užijí si koncerty či jiný program, nebo tím,
že během nich prodají své zboží, nabídnou
své služby, představí své produkty, nebo prostě přiloží roku k dílu a zapojí se do organizace.
Ano, takto velké akce nám přináší i starosti,
obzvláště s dopravou, ale děláme maximum
pro to, aby byly více a více přínosné. Blíží se
nám Slavnosti mandloní a vína, při kterých
letos poprvé zavádíme i možnost pro obyvatele Hustopečí, aby si zakoupili vstupenky
za zvýhodněnou cenu, a to od 1. do 28. února
v Turistickém informačním centru. Další vlna
předprodeje bude pro turisty spuštěna 1. března online na webu www.kinohustopece.cz.
Po celý únor si tak místní mohou koupit vstupenky za lepší cenu, protože opravdu stojíme
o to, aby Dukelské náměstí zaplnili především

Hustopečští,“ popsala novinky v předprodeji
Hrádková.
„Při těchto velkých akcích návštěvníky
obvykle nejvíce zajímá, jaké kapely u nás
vystoupí. Už dnes můžeme prozradit, že Slavnosti mandloní a vína doprovodí kapely
Cimballica a Fleret se Zuzanou Šulákovou.
Na Burčákovky nám účast přislíbila Ewa
Farna a Tublatanka,“ navnadila návštěvníky
produkční Jana Tupá.
Na své si přijdou i milovníci vyzrálejšího
moku. Hustopeče jsou vyhlášené výborným
vínem, které budete moci ochutnat hned při
několika příležitostech. „Vinařských akcí je
během roku celkem hodně. Novinkou letošního roku je spojení dvou výstav. Přehlídka
O hustopečskou pečeť a Májová výstava vín se
spojí v jednu a uskuteční se 30. dubna ve společenském domě. Během jednoho dne tak bude
možné ochutnat vína typická pro Hustopeče
a nejbližší okolí. Připraveno bude i občerstvení
a cimbálová hudba a celé to chceme pojmout
jako přátelský rodinný košt,“ těšila se Hrádková.
„Vinařský rok ale bude pokračovat dál,
a to v červnu Slunovratem s vínem, při kterém
opět poměří síly vinaři z Turhandlí proti vinařům z Krajcperku. Zároveň tak zahájí Festival otevřených sklepů, který potrvá celé léto.
Srpen bude patřit zarážení hory a podzim nám
zpestří Nominační výstava vín Velkopavlovické podoblasti, která se uskuteční souběžně
s Burčákovými slavnostmi. V listopadu ochutnáme svatomartinská vína a vrcholem roku
bude 19. listopadu Světový duel vín,“ vypočítala všechny akce vonící vínem produkční Karolína Hrnčiříková.
Celoroční jistotou zábavy je hustopečské
kino, které na rok 2022 plánuje několik ﬁlmových, hudebních i divadelních představení.

Opět se spolu setkáme pod rozhlednou v mandloňovém sadu.

Foto:2× Archvi Hustopečských listů

Kdy a kde se sejdeme? Kulturní kalendář roku 2022

Vinaři opět poměří své síly během slunovratu.

„Naše kino stále promítá a já pevně věřím, že
promítat budeme i dál. Filmové premiéry se
zatím stále různě překládají, ale můžeme se
těšit na několik hlavně českých trháků, které
doplníme třeba festivalem Expediční kamera.
Z hudebních představení bych ráda pozvala
na šansonový večer s Alenou Hladkou, který
se uskuteční 1. dubna v prostorách kinokavárny. A pro milovníky divadla je v plánu například
groteska Blázinec s Miroslavem Táborským
nebo komedie Znovu a líp s úžasnou herečkou
Kristýnou Frejovou. A výborná zpráva je, že už
od února budeme mít v kinokavárně nového
nájemce, takže skvělá káva a něco dobrého
k tomu určitě nebudou při všech představeních chybět,“ pozvala vedoucí hustopečského
kina Martina Ondrová.
A komu by se snad zdálo, že všechny vyjmenované akce už zná až příliš dobře, ten se může
v kulturním kalendáři města těšit i na několik překvapení. „Protože v loňském roce měly
v Hustopečích největší úspěch komornější
akce, jakými byly třeba Namaluj Hustopeče
nebo Sousedský blešák, tak chceme v tomto
trendu pokračovat i dál. Pro letošní rok připravujeme sousedský piknik na Křížovém vrchu,
kdy podobně jako při adventním punčování
mohou různé týmy společně vařit a nabízet své
dobroty ostatním. V druhé polovině roku opět
počítáme i se sousedským blešákem, který by
se mohl z náměstí přesunout na nádvoří domu
U Synků. Obě akce obohatíme nějakým originálním doprovodným programem a těšíme se,
že se budeme moci se všemi potkat a strávit
příjemné odpoledne,“ těšila se Hrádková.
Podrobnosti o všech plánovaných akcích
najdete na webu a facebooku města Hustopeče. Proto neseďte doma a vyrazte za kulturou. Těšíme se na vás!
-nov-
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U šálku čaje

Životní dráhu dálkaře Radka Jušky
určilo Hustopečské skákání
Rozhovor se skokanem do dálky Radkem
Juškou, rodákem z blízkých Staroviček,
nevznikl tentokrát nad šálkem čaje, ale přes
telefon. Juška žije v Praze a před sérií blížících
se závodů jsou jeho dny plné obvykle dvoufázového tréninku, regenerace a nově i studia na
Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity
Karlovy.

Proč jste si ze všech atletických disciplín
vybral zrovna skok daleký?
Při skoku vysokém, který jsme zkoušeli
právě na Hustopečském skákání, jsem příliš
neuměl techniku, proto jsme hledali, co mi víc

 Český atlet, skokan do dálky
 Narozen 8. března 1993

Radek Juška

 Držitel českého rekordu ve skoku
dalekém s výkonem 831 cm (2017)
 Držitel stříbrné medaile z Halového
mistrovství Evropy v atletice (2015)
 Držitel stříbrné medaile
z Mistrovství Evropy v atletice do
23 let (2015)
 Sedminásobný držitel zlaté medaile
z Mistrovství ČR v atletice (poslední
2021)
 Šestinásobný držitel zlaté medaile
z Halového mistrovství České
republiky v atletice (poslední 2020)

Foto: 2× Archiv Radka Jušky

Kdo vás přivedl ke sportu? Jak jste začínal?
Jelikož pocházím ze Staroviček, což je malá
vesnička, kde moc sportovního vyžití nebylo,
tak jsem odmalička hrával fotbal. Taky jsme
běhali s kluky po vesnici, jezdili na kolech
a hráli basket. Od šesté třídy jsem chodil na
základku v Hustopečích, kde nás paní učitelka
Bronislava Nemeškalová brávala na výškařský
mítink Hustopečské skákání. Tam jsem poprvé
přičichl k atletice a na závodech se mi docela
dařilo. Na střední škole v Břeclavi jsem se, pod
trenérem Zbyňkem Chlumeckým, začal atletice věnovat naplno.
sedne. Skákal jsem dálku, trojskok, zkoušel vrh
koulí, hod oštěpem. U písku se mi nejvíc zalíbilo, dařilo se mi a postupně jsem zůstal věrný
jen dálce.
Měl jste nějaké vzory, ke kterým jste
vzhlížel?
Samozřejmě. Mým prvním atletickým
vzorem byl určitě Roman Šebrle. Poté, co jsem
se atletice začal věnovat naplno, už to nebyly
přímo vzory, ale sportovci, ke kterým jsem se
chtěl přiblížit a později jsem je na závodech
i potkával. Jedním z mých největších rivalů
byl Angličan Greg Rutherford. K němu jsem
potom nejvíc vzhlížel a sledoval, jak trénuje.
Věřil jsem v to, že když to dokáže on, tak proč
ne já?
Co bylo pro vaši kariéru určující?
Mezi špičkové sportovce jsem se dostal
velmi rychle. Na prvním velkém závodě, Halovém Mistrovství Evropy v atletice, jsem získal
stříbrnou medaili a tím jsem se ihned dostal
mezi elitu.
Bojoval jste někdy s chutí skončit
s trénováním?
Zatím ne. Mám celkem štěstí, že každé
zranění mě vyburcovalo k tomu, abych toho
dokázal víc. Po dvojitém natržení stehenního
svalu mi říkali, že moje výsledky už nebudou
jako dřív, ale mě to o to víc nakoplo, chtěl jsem

dokázat, že to jde a ono to šlo. (smích) Svůj
rekord jsem skočil právě po tomto zranění.
V roce 2017 jste skočil český národní rekord
ve skoku dalekém (831 cm). Jak na to
vzpomínáte?
Bylo to pro mě opravdu velké překvapení.
Kvůli zranění jsem skákal jenom na trénincích a hned v prvním závodě jsem skočil český
rekord. Bylo v tom všechno. Překvapení, radost,
velké emoce. Je to nepopsatelné.
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Hustopeče se právě připravují na další
ročník Hustopečského skákání, co se vám
vybaví, když si tento mítink představíte?
Jako děti jsme obdivovali hvězdy, které sem
jezdily skákat. Utkvěl mi v paměti americký
výškař Jamie Nieto, který dělal pro obecenstvo
velkou šou. Snažil se, aby si diváci užili závod
stejně jako on. Řada sportovců jde v jeho
stopách a jde to na skákání vidět.
Jaké máte plány do budoucna?
(smích) Budu trénovat, trénovat, trénovat,
dokud nezačnou závody. Do toho zapojím
i regeneraci. Tréninky jsou buď zaměřené
na techniku, kdy se skáče do dálky z kratších
náběhů nebo se trénuje rychlost. Často jsem
i v posilovně. Každý trénink je trošku jiný.
Trenér Josef Karas ho připravuje tak, aby mi co
nejvíc pomohl v přípravě na závody. Vrcholem
sezóny je rozhodně blížící se Halové Mistrovství světa v atletice, které bude v březnu v Bělehradě.

Čím po dennodenních sportovních výkonech
dobíjíte baterky?
Spánkem. To je to nejlepší, co může být.
Věřím, že to tak má spousta sportovců. Když si
pustím nějaký dobrý ﬁlm, tak u něj většinou
usínám.
Letos jste si k tréninkům a závodům přidal
další věc. Prozradíte čtenářům, o co se
jedná?
Zapsal jsem se na Fakultu tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy. Studuji na trenéra
1. třídy, což znamená, že budu moci trénovat
profesionální atlety. Studium je náročné, jsou
tam předměty, které mě opravdu baví, a pak
předměty, se kterými trochu bojuji. Rozhodně
zúročím všechny zkušenosti, které jsem získal
během své sportovní kariéry.
Děkuji za rozhovor.
-ves-
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V únoru koupíte vstupenky na Mandloně za stovku
S přípravou Slavností mandloní a vína
jedeme na plný plyn. Vstupenky za nejvýhodnější cenu, 100 korun, které jsou určené
především pro místní, pořídíte v únoru přímo
v turistickém informačním centru.

Předprodej vstupenek na

Slavnosti mandloní
a vína 2022
1.—25. 3.

150 Kč/100 Kč studenti, senioři
(v TIC Hustopeče i online na
www.kinohustopece.cz)

Na místě

200 Kč/100 Kč studenti, senioři

Slavnosti mandloní a vína ve své typické
podobě už dvakrát stopnul covid. K letošnímu
ročníku vzhlížíme s velkou nadějí a optimisticky věříme v jejich uskutečnění. Třídenní
program je kompletní a nabídne mandlové
speciality, mandlový jarmark, mandlové likéry,
mandlové pivo, kapely různých žánrů a samozřejmě nepřijdete o otevřené sklepy místních
vinařů a vycházky do mandloňových sadů.
Za celý marketingový tým pevně doufám, že

Foto: Richard Skoumal

1.—28. 2. 100 Kč (pouze v TIC Hustopeče)

Slavnosti mandloní a vína budou
přínosem hlavně pro místní.
Už je na Vás, milí Hustopečští, zda akci využijete
k prodeji svých produktů,
zboží a služeb, nebo zajdete na pěkný koncert, na
mandlové speciality či dobré
vínko. Událost Vám chceme
co nejvíce zpřístupnit, a proto

zejména pro místní budou k dispozici celý
únor vstupenky za zvýhodněnou cenu
100 korun. Koupíte je pouze v TIC
Hustopeče. Online předprodej je
nabídne za 150 korun, na místě
zaplatíte 200 korun. Pro studenty
a seniory platí stokorunové vstupné
po celou dobu.
Jana Hrádková,
vedoucí marketingu
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Smuteční oznámení i kronika města online
 26. 1. Moderní webové stránky města
byly spuštěny v roce 2016 a od té doby se
každým rokem upravují tak, aby byly uživatelsky přívětivé, intuitivní a aktuální. V letošním roce byly rozšířeny o dvě nové rubriky
- smuteční oznámení a městskou kroniku.
„Město sice nemá povinnost zveřejňovat
na webu smuteční oznámení, ale tato praxe
se osvědčila v obcích nejen našeho mikroregionu, proto jsme se i my rozhodli tuto
možnost využít. O úmrtích svých spoluobčanů
se tak dozví i ti, kteří právě nemají cestu kolem
smuteční desky,“ vysvětlila starostka Hana
Potměšilová.
Další novinkou je obecní kronika, jejíž
evidencí je každé město ze zákona pověřeno.
„Hustopeče dlouhodobě bojují s tím, že nemají vlastního stabilního kronikáře. Ti, kteří tady
byli, se často střídali, často svou práci nedokončili. Od roku 2009 jsme tak museli kroniky
dopisovat s pomocí dobrovolníků a vycházejí
převážně z Hustopečských listů,“ prozradila
starostka.
Na jaře roku 2020 byla sepisováním kronik
pověřena hustopečská rodačka a bývalá redaktorka Hustopečských listů Nina Veselá. „Na
začátku jsem dostala manuál, který jasně říká,
jaké okruhy by kronika města měla obsahovat.
Začíná představením světových a tuzemských

Na městském webu nově najdete kroniku Hustopečí.

událostí, pokračuje se hlavními událostmi
dané obce a následují témata, jako zemědělství, průmysl, kulturní akce, spolky, příspěvkové organizace, sociální služby, školství a životní
prostředí,“ představila obsah zápisů kronikářka.
Kroniky jsou psány retrospektivně, proto
na webu města najdete jako poslední Kroniku
města za rok 2020. Události loňského roku se
budou teprve zpracovávat. „Přijde mi to tak
lepší, protože se můžu ohlédnout za rokem
jako celkem a nemusím se pak k něčemu
vracet nebo doplňovat. Jako kronikářka města
mám obrovskou výhodu v tom, že tady skvěle
fungují informační kanály. Ať už jsou to webové stránky nebo sociální sítě. Právě tam najdu

mnoho informací, zbytek dostanu třeba ve
výročních zprávách a podobně,“ popsala Veselá.
Kromě kronik a smutečních oznámení
by vám na webu města neměly uniknout
ani další zajímavé odkazy. „Určitě bych ráda
znovu připomněla Mapu závad, kam je možné
nahlásit jakýkoliv problém, co se týká třeba
nefunkčního veřejného osvětlení, rozbitých
komunikací či chodníků, různých překážek
a dalšího. A určitě i rubrika Nalezená zvířata je odkaz, o kterém by se mělo vědět, protože
mazlíčci se po městě ztrácí docela často,“ připomněla starostka.
-nov-
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kulturní a společenský kalendář

so 5. 2.

Hustopečské skákání – mezinárodní
závody ve skoku vysokém za účasti
špičkových světových závodníků. Hlavní
soutěž začíná v 16.30, Městská sportovní
hala.

17.00
9.00
15.00
15.00

so 19. 2.

Agrotec Hustopeče – TTC Moravská Slavia
Brno – utkání 1. ligy ve stolním tenise,
Městská sportovní hala.
Lovci perel – vyhlášení výsledků celoroční
soutěže, Městská knihovna.

9.30

si svých zaměstnanců váží

7. kolo KP Jihomoravského kraje ve
volejbale žákyň – Městská sportovní hala.

Mistři barokního malířství 17. století –
akademie třetího věku, Městská knihovna.

9.00

čt 17. 2.

Zasedání zastupitelstva – zasedací
místnost na radnici (vstup z náměstí).

6. kolo KP Jihomoravského kraje ve
volejbale kadetek – Městská sportovní hala.
Výběr knih na březnovou burzu – Městská
knihovna.

po 21. 2.

Blázinec – divadelní představení, hraje
Miroslav Táborský. Vstupné 450,- Kč, kinosál.

19.30

po 21.—25. 2.

so 26. 2.

ne 27. 2.

9.00

so 26. 2.

Kávomalba – výtvarný workshop,
cena 650,- Kč za osobu. Přihlašování na
www.pavucinahustopece.cz, pořádá CVČ
Pavučina.

15.00

pá 25. 2.

XXIII. Krojový ples – pořádá Hustopečská
chasa. Zahraje dechová hudba, krojovaní
vstup zdarma. Společenský dům
(ul. Herbenova).

Agrotec Hustopeče – KST Nový Jičín
– utkání 1. ligy ve stolním tenise, Městská
sportovní hala.

10.00

Inzerce.

akademie třetího věku, Městská knihovna.

čt 10. 2.

st 16. 2.

Na začátku nového roku si vedení společnosti připravilo
pro všechny zaměstnance novoroční překvapení ve formě
praktického 30litrového batohu Husky Promise s nadílkou
uvnitř – slanými a uzenými mandlemi z Mandlárny
a sladkou tečkou od Mixitu.

Mistři barokního malířství 17. století –

Bohumila Kopcová: Přítomná minulost –
výstava obrazů, Městské muzeum a galerie.

so 12. 2.

Již tradičně se koncem roku konala ve ﬁrmě Westfalia
Metal mikulášská nadílka, kdy zaměstnanci obdrželi
sladké „Děkuji“ – dárkové balení čokolád Merci.

Hustopečské skákání: žactvo – závody ve
skoku vysokém (okresní přebor), Městská
sportovní hala.

ne 6.—27. 2.

so 12. 2.

WESTFALIA

9.30

čt 3. 2.

10.00

čt 3. 2.

9.00

města Hustopeče

Agrotec Hustopeče – KST Zlín – utkání
1. ligy ve stolním tenise, Městská sportovní
hala.

Inzerce.

Připravujeme:

Westfalia Metal s.r.o. je stabilní mezinárodní ﬁrma, která
stále rozšiřuje své pracovní týmy. Bezplatná linka náboru
800 023 008 nebo informace na Facebooku Westfalia Metal.

ne 20. 3.

O křišťálovém srdci – dětské divadelní
představení, kinosál.

pá 25.—27. 3.

Slavnosti mandloní a vína – mandlový
foodfestival, Dukelské náměstí a
mandloňové sady. Více informací na
www.slavnosti-mandloni.cz.
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Předprodej vstupenek na Slavnosti mandloní a vína 2022
1.—28. 2.
100 Kč (pouze v TIC Hustopeče)
1.—25. 3.
150 Kč/100 Kč studenti, senioři (v TIC Hustopeče
i online na www.kinohustopece.cz)
Na místě
200 Kč/100 Kč studenti, senioři

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
∙ papír, plast, nápojové kartony: 1.2.
∙ bioodpad: 14. 2.
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 08.00–12.00
sobota 09.30–17.00
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – Hantály a. s. V. Pavlovice
7. 2. | 21. 2.

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

hustopece.cz ∙ kinohustopece.cz

Inzerce.

Dobrovolníci se mohou registrovat
26. března před budovou Kina, Hustopeče
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Hledáme

zaměstnance
Operátor výroby
Svářeč

Skladník

Technik kvality
Mistr výroby

Sídlíme jen 2 minuty od nádraží
Závodní stravování

a nabízíme:

Pracovní doba 37,5 h/týden
Příspěvek na penzijní připojištění
Velké bonusy a příplatky ke mzdě
5 týdnů dovolené
Příspěvek na kulturu a sport
Odměna za doporučení nového zaměstnance
Příspěvek na občerstvení

Ozvěte se nám!

Frauenthal Airtank Hustopeče s.r.o.,
Bratislavská 130/2, Hustopeče, www.airtank.eu

Inzerce.

prace.ahus@fta-group.com
727 984 135

STR 24

HUSTOPEČSKÉ LISTY

01, 02 | 22

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
MŠ U RYBIČEK
Zimu si užíváme plnými doušky
I když venku nenasněžilo, i tak si s dětmi
užíváme zimu plnými doušky. Dokonce nás ve
školce navštívil skřítek Zmrzlík, který dětem
přichystal na zahradě naučnou stezku plnou
záludných úkolů. Děti poznávaly zimní sporty,
stopy zvířátek, zpívaly písničku a pro zahřátí si
i zacvičily. Po splnění všech úkolů na děti čekala Zimní víla s překvapením.
Snad ještě napadne i sníh a vyzkoušíme si
nějaké zimní sporty.
Kolektiv MŠ U Rybiček

Foto: 2× Archiv školky

Na začátku prosince přišel do školky Miku- jsme si společně zazpívali.
láš s andělem a čertem. Některé děti prožily
Na Tři krále do školky přijelo divadlo Koráb
takovou návštěvu poprvé, ale všechny to zvlád- s příběhem Putování za hvězdou. Pohádka
ly bez slziček a strachu. Mikuláše a anděla o třech králích děti nejen pobavila, ale i něco
potěšily děti básničkou a s čertem si zacvičily naučila.
čertí rozcvičku. Za odměnu dostaly děti bohaAby se našim předškolákům dařilo na
tou nadílku.
základní škole, a aby byli na začátek první třídy
V adventním čase jsme s dětmi pekli voňa- co nejlépe připraveni, zahájili jsme v měsívé perníčky, vyráběli jsme ozdoby a strojili ci lednu kroužek edukativně stimulačních
s nimi vánoční stromečky. Čekání na Ježíška skupin pod názvem Předškoláček. Kroužek má
jsme si krátili hrou se sněhem, stavěli jsme v naší školce dlouholetou tradici.
sněhuláky a také jsme pro rodiče připravovali
besídku. Protože to epidemiologická situace,
bohužel, nedovolila, byly besídky prezentovány formou videozáznamu, který mohli rodiče
v pohodlí domova zhlédnout. Určitě se vystoupení líbilo i Ježíškovi, protože dětem v každé
třídě donesl spoustu dárků. Před vánočními
prázdninami jsme se zúčastnili vánočního
koncertu v místním katolickém kostele, kde

Ježíšek přinesl dětem hromadu dárků.

Děti navštívila Zimní královna.

MŠ PASTELKA
U nás v Pastelce
prodej vánočních ryb. A pak už tu byly Vánoce
a další nový rok.
Když v zimě napadne sníh, to si moc rádi
užíváme. Bobujeme, stavíme sněhuláky
a nezapomínáme ani na zvířátka. Kamarádům
v nouzi pomůžeme, přisypeme do krmítka
a pak se zaujetím pozorujeme, jak jim chutná.
Kolektiv MŠ Pastelka

Foto: 2× Archiv školky

Před Vánocemi jsme měli plné ruce práce.
Připravit se, zvládnout vše tak, jak jsme si přáli.
Už taková návštěva Mikuláše s jeho doprovodem si žádá naučit se básničku nebo písničku
a nejlépe i slib o pěkném chování. Na výbornou
se nám podařilo nachystat perníčky, společně
nám šla práce pěkně od ruky a paní kuchařky
je skvěle upekly. A jak nám pak chutnaly!
Protože jsme se i tento rok nemohli před
Vánocemi předvést se zpíváním či vystoupením, a chtěli jsme přeci jen maminky, tatínky,
babičky, dědečky vánočně naladit, nahráli
jsme jim videa! Zpívali jsme, tancovali nebo
zahráli představení a potom jsme se v klidu
doma společně podívali, jak se dílo zadařilo.
A to se opravdu zadařilo!
Pak už jsme netrpělivě čekali, jestli zazvoní zvonek, přijde i do školky Ježíšek a přinese
dárky, které jsme si přáli. To bylo radosti, když
jsme se dočkali. Zašli jsme se také podívat i na

Perníčky se dětem moc povedly!

Na sníh se děti těšily už od léta.

HUSTOPEČSKÉ LISTY 01, 02 | 22

STR 25

ZUŠ HUSTOPEČE
 1. 12. Adventní koncert Základní
umělecké školy už tradičně zahajuje předvánoční období v Hustopečích. Po loňském
lockdownu, kdy se mohl odehrát pouze on-line
za přísných podmínek, si letos mohli alespoň
nejbližší rodinní příslušní přijít poslechnou
vánoční melodie osobně. „Letos jsme ani nedělali žádné plakáty, pozvali jsme výhradně rodiče, a to pouze ty, kteří jsou plně očkovaní. Jsme
moc rádi, že jsme se mohli vrátit zpět do krásných prostor evangelického kostela a zpívat
před živým publikem, i když značně menším,
než na jaké býváme zvyklí,“ vysvětlil Miroslav Brúček, ředitel základní umělecké školy.
Během koncertu, který Hustopečská televize
vysílala pro zbytek zájemců on-line, zaznělo několik výborných vystoupení, která byla
odměněna bouřlivým potleskem. Samozřejmostí byla tradiční závěrečná koleda Narodil
se Kristu Pán, kterou si posluchači notovali
společně s dětmi. „Za sebe můžu říct, že všech- Žáci letos zpívali pouze před svými rodiči.
na vystoupení byla skvělá. Už při sestavování
programu koncertu jsem byl nadšený, co si žáci stále je ještě narušována různými opatřeními.
se svými učiteli připravili, a myslím, že to všich- Přesto, nebo možná právě proto, si všichni žáci
ni zvládli úžasně,“ neskrýval radost hrdý ředitel. vysloužili velkou pochvalu ředitele. „Pořád se
I když výuka na Základní umělecké škole setkáváme s karanténami, pořád se využívá
probíhá už víceméně standardním způsobem, online výuka, spousta dnešních vystoupení

Foto: Miroslav Brúček

Adventní koncert ZUŠky naživo i online

vznikla jenom díky online výuce. Přesto si
myslím, že žádný z dnešních výkonů tím nebyl
ovlivněn a děti předvedly to nejlepší,“ chválil
Brúček.
-nov-

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE
Vánoční dílničky

Foto: 2× Archiv školy

Adventní čas je dobou velkého očekávání alobalu a v další dílničce si děti vyzkoušely
svátků vánočních, příprav na Vánoce, zdobe- svou zručnost při vytváření vánočních přání.
ní, pečení, zkrátka všeho, čím si adventní čas Pro malé děti byla připravena jednodušší
můžeme zpříjemnit. V tomto předvánočním verze s obtisky z temperových barev a starší
čase se každý rok již tradičně v naší škole kona- děti vyrobily dle své fantazie opravdu velmi
jí Vánoční dílničky – vánoční tvoření. Všech- hezké přání s 3D efektem. Na závěr dopoledny děti si ve svých třídách nejprve vyrobily ne děti s paní učitelkou Bartoňkovou zazpívaly
s pomocí svých učitelů a asistentek vánoční pro všechny několik velmi hezkých vánočních
svícínky z pomeranče, koření a kandovaného písní, což byla krásná sváteční tečka za svátečovoce. V jednotlivých místnostech byly připra- ním dopolednem plném pilné práce všech
veny tři dílničky, kde si děti postupně vyrobily dětí. Tímto děkujeme i paní učitelce Průdkovánoční svíčku z plástů včelího vosku, posklá- vé, která je dobrým duchem těchto tradičních
daly si andílka z papíru dle podrobného návo- vánočních tvoření.
du, menší děti balily oříšky na pověšení do
Lenka Matějková

Upekli jsme pizzu
Vánoční dílničky všechny opět bavily.

Netradičně v období adventu jsme nepekli
perníčky ani vánoční cukroví. Sladkého jsme
měli dost, pojídáme perníčky a sladkosti od
Mikuláše. Proto jsme se rozhodli upéci slaný
koláč, takovou českou pizzu. Zadělali jsme si
společně, každý dostal kousek vykynutého
těsta. Stačilo jen rozválet placku a tu si nazdobit podle své chuti. Byla výborná, a jak jsme to
zvládli, vidíte na fotograﬁi.
Lenka Matějková
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ZŠ KOMENSKÉHO
Prvotní plán byl jasný, po vánočních dnech
se ve škole pozvolna rozkoukáme a postupně budeme „akčnější“. Jenže hned na začátku ledna se slaví Mezinárodní den Braillova
písma, proto si prvňáci pustili krátký ﬁlm
o Louissi Braillovi, vyzkoušeli si napsat své
jméno pomocí bodového písma. Hádali předměty uschované v tašce a naučili se, jak pomoci osobě se zrakovým postiženým při chůzi
a jídle. Navázaly na ně děti z družiny, když se
šátkem na očích ochutnávaly jídlo a orientovaly se v prostoru.
Na nižším stupni jsou tříkrálové aktivity zaběhlé. I letos děti plnily aktivity spojené s příchodem tří mudrců. Poznávaly
atributy jednotlivých králů, luštily zapeklité
tajenky a bludiště či vyráběly třpytivé koruny.
V polovině ledna se vybraní žáci prvního
stupně zúčastnili florbalového turnaje v Mikulově. Ten se konal pod hlavičkou Českého florbalu ve spolupráci s ﬁrmou ČEPS. Po zápasech Kluci se zúčastnili turnaje ve florbalu.
v základní skupině postoupili do bojů o cenné
kovy. V semiﬁnále změřili síly se školou z Břec- 4. místo ze sedmi účastníků. Vzhledem k tomu,
lavi. Soupeř byl ale fyzicky i technicky zdat- že polovinu týmu tvořili hráči 3. třídy, máme
nější a po právu naším reprezentantům udělil velmi slibné vyhlídky i do dalších let.
lekci. Boj o třetí místo nabídl vyrovnaný zápas
Jak se stalo, že jsem tady? Odpověď na tuto
s domácím Mikulovem. Náš tým měl mnoho a další otázky týkající se vzniku života, prenašancí, ale... Po jednom z našich útoků, kdy tálního vývoje a narození dítěte dostali třeťájsme treﬁli tyčku, šel soupeř do protiútoku ci, zábavnou a velmi citlivou formou, od Ing.
a zápas rozhodl. Naši žáci tedy získali krásné Elišky Krmelové, lektorky programů etické

Třeťáci absolvovali etickou dílnu.

Foto: 3× Archiv školy

Pozvolný lednový start

dílny. Program, vhodně přizpůsobený jejich
věku, pomohl dětem zodpovědět otázky, které
nejedno z nich nosí v hlavě a na něž si samy
ještě odvětit neumí.
I ve škole se najde čas na hraní. Žáci z páté
třídy si zahráli na bytové designery. Představivost, nápady, zručnost, zábava, konzultace, poradenství, výpomoc, ale také rýsování,
měření a proměřování, vybarvování, stříhání
a lepení zakončené slohovou prací s názvem
Popis mého pokoje. Mnohé návrhy by bylo
hodno zrealizovat.
Na konci měsíce se konaly závody ve skoku
přes švihadlo. Děti poctivě trénovaly a na jejich
výkonu to bylo znát. A co vy, je vám také do
skoku?
Kolektiv ZŠ Komenského

Děti si vyzkoušely Braillovo písmo.

ZŠ NÁDRAŽNÍ
Čtvrťáci se učí s ozoboty! Ještě neznáte
ozobota? Je to zajímavá edukativní robotická
pomůcka, která hravou formou rozvíjí kreativitu, informatické a algoritmické myšlení.
Nově ji máme k dispozici i v naší škole, a proto
si čtvrťáci mohli těmito atraktivními robotky
zpestřit výuku. Seznámili se s tím, jak ozobot
vnímá zadané barevné kódy, podle kterých se
pak pohybuje. Sestavovali pomocí ozo-puzzle
různé dráhy a sledovali, jak na ně robot reaguje. Žáci se už teď těší na další takové hodiny,
dokonce už mají za sebou i celodenní workshop.

Foto: 2× Archiv školy

Kdo si hraje, nezlobí a ještě se spoustu věcí naučí!

Ozoboti rozvíjejí kreativitu, informatické a
algoritmické myšlení.

Učíme se s ozoboty.

Druháci se zase od začátku ledna věnovali
tématu zdraví a lidského těla. Toto téma se
prolínalo několika předměty. V prvouce určovali žáci části lidského těla, popisovali kostru, probírali základy správné výživy. V jedné
z hodin dokonce ošetřovali „zraněné“ spolužáky, vyzkoušeli si ovázat rozbitou hlavu či pořezanou ruku. V pracovních činnostech vytvořili
koláž hlavy z potravin. Hudební výchovu spojili
s tělocvikem a po protažení v tělovýchovné
chvilce si zacvičili při písničce Hlava, ramena.
Děti si tyto vyučovací předměty náramně užily.
Ale nehrají si jen žáci prvního stupně.
Deváťáci si vyzkoušeli hru se slovy při tzv. blackout poetry. Blackout poetry nebo také vizuální
poezie je vlastně graﬁcké básnění, při němž
pracujete se souvislým textem, ale ve výsledku
vám zbyde strana jen s několika zvýrazněnými
slovy, která nemají s původní myšlenkou textu
nic společného, a začerněným (blackout) zbytDeváťáci si hrají se slovy.
kem textu.
Kolektiv ZŠ Nádražní
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Foto: 2× Archiv školy
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Druháci se věnují lidskému tělu.

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
Projekt Erasmus+KA1 na hustopečském Gymnáziu
Studenti a učitelé místního Gymnázia
Studenti se rekrutují z farem blízké- nou zase my. Výkon dalších činností je naopak
T. G. Masaryka mají již tradičně možnost ho i vzdálenějšího okolí, které jsou větši- lépe zajištěn ve Francii - mnoho prací a úkonů,
zapojit se do různých projektů. Ve dnech nou rodinného typu. Někteří žáci pochází kterým se u nás mimo vlastní výuku učitelé
18.10. – 22.10.2021 v rámci evropského projek- i z prostředí nezemědělského, avšak předpo- musí věnovat, tam vykonávají specializovaní
tu Erasmus+KA1 (Mobilita pedagogických kládají, že najdou do budoucna uplatnění zaměstnanci. Učitelům proto zůstává větší
pracovníků) probíhala na naší škole aktivita v nějaké rodinné či jiné farmě. Kromě vlast- prostor na věnování se vlastní práci se žáky,
Job shadowing - stínování. Ta byla realizována ního velkorysého školního areálu probíhá což se v důsledku pozitivně projeví na absolve vzájemné spolupráci s partnerskou fran- další výuka v nasmlouvaných zemědělských, ventech škol. Francouzská rodičovská veřejcouzskou školou EPLEFPA-LEGTA LA GERMI- výrobních a opravárenských ﬁrmách, s nimiž nost zase např. ocení, že s ní o konkrétních
NIERE v jejím sídle v Le Mans (Rouillon). má škola uzavřené kontrakty. Škola poskytuje tématech komunikuje za školu specialista. Na
Zúčastnil se jí ředitel školy Mgr. Radim Šebesta. vzdělání ve čtyřech oborech, z nichž nejvíce ohromnou administrativní agendu, která je
Hlavní koordinátorkou celého projektu Eras- blízký oborům vyučovaným na Gymnáziu T. srovnatelná s našimi podmínkami, je určeno
mus+KA1 byla RNDr. Jarmila Čeperová.
G. Masaryka Hustopeče je obor LYCEE, jehož více pracovníků, což umožňuje učitelům věnoCílem akce bylo tzv. stínovat práci pedago- studenty jsou žáci ve věku 16 – 18 let a který je vat se skutečné pedagogické práci. Kvalitní
gů přírodovědných předmětů (M, ICT, ekono- rovněž ukončován maturitní zkouškou podob- materiální zabezpečení škol je rovněž hodno
miky) a práci managementu školy. Účastníci nou naší zkoušce. Jelikož se jedná o státní povšimnutí.
tak měli možnost seznámit se se způsobem školu, je vzdělání bezplatné.
Získané zkušenosti, znalosti a příklady
výuky, využíváním metody CLIL, materiálním
Výuka na francouzských a našich školách dobré praxe, které byly výsledkem realizovavybavením, využívání ICT a multikulturními má mnoho společných prvků. Vedení hodin né aktivity, se v mnohém dají využít i u nás
odlišnostmi jednotlivých škol.
je ze strany učitelů velmi podobné jako u nás. k naplnění cílů zlepšení managementu školy
Dalším cílem bylo porovnání školských Jedním z rozdílů je ale např. délka vyučovací a k motivaci pedagogů pro jejich náročnou
systémů v ČR a ve Francii - např. školních hodiny - trvá 60 minut.
práci.
dokumentů, celoročních a týdenních plánů,
Systém materiálního, ﬁnančního a persoMgr. Radim Šebesta,
ﬁnancování školy a také spolupráce s rodiči nálního zajištění vzdělávání však vykazuje
ředitel Gymnázia T.G.Masaryka Hustopeče
a veřejností.
mnoho odlišností, které by nám v mnoha
Škola EPLEFPA-LEGTA LA GERMINIERE, případech mohly sloužit jako vodítko k dalšíLD LA GEMRINIERE je školou zaměřenou na mu směřování našeho školství.
výuku předmětů a oborů, které následně naléRozdělení činností ve Francii je vystavěno
zají praktické uplatnění především v zeměděl- na trochu jiném principu. Organizaci pedagoské praxi.
gické činnosti máme detailněji propracova-

Sledujte reportáže on-line

Mějte informace z první ruky

vysíláme na YouTube

jsme s vámi na Facebooku
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE
Odborné praxe oboru Veřejnosprávní činnost

Foto: Archiv školy

Prvního listopadu 2021 nám, třetímu roční- děla se i informace o dědictví a byla přítomna
ku veřejnosprávní činnosti, začaly dvoutýden- na soudním řízení. Zoe už nemusela každý den
ní praxe. Byly to naše první praxe, jelikož kvůli dojíždět do Hustopečí, protože si svou praxi
pandemii jsme o ně byli v druhém ročníku zařídila kousek od svého domova v Brně, na
ochuzeni. Měli jsme strach, čekalo nás něco Úřadu městské části Brno – Vinohrady.
nového a nevěděli jsme, na co se připravit.
Joža pracoval se starostou a účetní na úřadu
Každý si zvolil sám instituci, kde chtěl praxi ve Starovicích. Baru byla ze své praxe nadšená.
absolvovat.
Absolvovala ji na Městském úřadě v Břeclavi
Katka, Michal, Vendy, Denča, Marky, Naty na ekonomickém odboru. S pracovníky úřadu
a Terka pracovali na Městském úřadě v Husto- vycházela velmi dobře. Niky si zařídila praxi
pečích, kde byli zařazeni na různé odbor, v Nikolčicích na obecním úřadě.
např. stavební odbor, správní, majetkoprávI přes všechny obavy jsme zvládli praxi
ní, ekonomický, odbor životního prostředí s přehledem. Byli jsme spokojení, naučili se
apod. Naučili se vyhledávat v kartotéce, hledat spoustu nových věcí, jak to funguje a chodí.
v archivu, zapisovat do knihy manželství Mnozí z nás by si dokázali představit, že by
a uzavírat spisy.
v budoucnu pracovali tam, kde byli na praxi.
Katy, Alenka a Ema si zařídily praxi na
Třída VČ3 (Veřejnosprávní činnost 3. ročník)
Okresním soudu v Břeclavi, kde pracovaly
v archivu, zakládaly a třídily spisy. Naty pracoPraxe probíhaly na různých místech. 
vala v archivu Městského soudu v Brně, dozvě-

Online konference AT&T SoftSkills
Žáci 3. ročníku oboru Veřejnosprávní syndromu vyhoření. Součástí byla prezentačinnost se zúčastnili dvoudenní konference, ce a následná diskuze. Druhý den jsme se v 1.
která probíhala v on-line prostředí. Akce se bloku věnovali přípravě na pracovní pohovor,
konala 1. a 2. prosince 2021 dopoledne a vždy 2. blok: Odpovědnost za své jednání a chování.
šlo o tři vyučovací hodiny.
Následovala zpětná vazba.
První den proběhly dvě části – 1. blok: Jak
Školení pro žáky se konalo pod záštitou
sestavit zajímavý životopis, 2. blok: Prevence společnosti AT&T, bylo zdarma. Výstupem byl

certiﬁkát, který žáci obdrželi na osobní e-mail.
Oblasti, kterých se konference týkala, jsou
probírány nejen ve všeobecných předmětech,
ale zejména v odborných. Přispělo to tedy
k propojení teoretických poznatků v praxi
a zároveň prohloubení znalostí ze světa práce.
Mgr. Kateřina Bališová

Přednáška o Austrálii
Ve dnech 4. listopadu a 2. prosin- né množství vody a síťku na hlavu. Důvo- Dále nám sdělil řadu zajímavostí o původních
ce 2021 se na Domově mládeže při SOŠ dem je vysoká teplota, mnohdy dosahuje až obyvatelích Austrálie, jejich zvycích a kultua SOU v Hustopečích uskutečnila před- 40 stupňů Celsia a obtěžující hmyz, který je ře, o objevení Austrálie v roce 1770 či založení
náška pro veřejnost o Austrálii, v rámci přitahován tělesným potem. V rámci prezen- hlavního města Alice Springs. Z vyprávění
projektu Šablony - Komunitně osvětová tace ukázal posvátné hory Katu Tjutu a Uluru bylo zřejmé, že kontinent, i když je zeměpissetkání, kterou vedl MVDr. Ivo Sobotka z Valtic. a rozmanité fotograﬁe pouštní fauny a flóry ně malý, je bohatý přírodně a kulturně. MístPan Sobotka vyprávěl o srdci Austrálie – (klokani, hadi, pavouci, pes Dingo, blahovič- ní obyvatelstvo je milé a přátelské. Byli jsme
australské poušti. Ukázal, jak krásná, barev- níky, cykasy atd.) Poušť není úplně bez vody. potěšeni plnou učebnou posluchačů.
ná a plná života může být. Dozvěděli jsme se, Nachází se tam podzemní voda a najdou se
Malinková Ludmila,
že do pouště se můžeme vydat pouze dobře i jezírka. Prší tam málokdy, ale pokud začne,
vychovatelka
vybaveni. Nesmíme zapomenout dostateč- rozvodní se i koryta jinak vyschlých řek.

Nabízíme kompletní služby v oblasti servisu
a opravy Vašich počítačů, tabletů a notebooků

PCBrno.cz tel.: 514 514 075 • email: servis@pcbrnocz

Inzerce.

Koncovým zákazníkům i ﬁremním klientům nabízíme dlouhodobou spolupráci při správě vaší IT techniky.
Vzdělání v oboru a dlouholetá praxe jsou základním stavebním kamenem pro úspěšnou spolupráci.
Bezstarostný servis z pohodlí domova. Doprava zdarma do servisu a zpět.
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PODZIM S VÍNEM
Přihlašujte se na výstavu vín o Hustopečskou pečeť 2022
Všem vinařům se otevírá možnost přihlásit se na 18. ročník tradiční soutěžní přehlídky
vín O Hustopečskou pečeť 2022. Přihlášení
probíhá přes systém ELWIS (www.elwis.cz)
a podání přihlášky je možné uskutečnit od
10. února 2022 do 11. března 2022 (včetně).
Přehlídky se mohou účastnit vína odrůd
Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Ryzlink
rýnský, Tramín, Svatovavřinecké, Frankovka,
André a Modrý Portugal ze sklizně ročníků

2018, 2019, 2020 a 2021. Výrobce vína musí mít 30. dubna 2022 v sále společenského domu
v okamžiku přihlášení vína do soutěže k dispo- v Hustopečích.
zici nejméně 300 l tohoto vína u kategorií
Karolína Hrnčiříková,
zemské víno, jakostní víno, kabinet a pozdní
produkční
sběr a 200 l u kategorie výběr z hroznů, výběr
z bobulí a výběr z cibéb.
Registrační
poplatek
se
nevybírá.
Vzorek vína obsahuje 4 láhve o objemu
0,75 l. Hodnocení přihlášených vín proběhne
6. dubna a veřejná přehlídka vín se uskuteční

Výzva pro vinaře
Vinařský spolek Hustopečské vinařské
bratrstvo, připravuje pro letošní rok výstavbu
orientačních tabulí s mapou umístění vinných
sklepů a vinařství v Hustopečích.
Na tabuli bude označeno umístění sklepa,

kontakt na vinaře a QR kód s přesměrováním
na web vinařství.
Prosíme všechny vinaře, kteří by měli zájem
o umístění jejich vinařství na tuto mapu, aby
kontaktovali předsedu spolku na:

kosulic@vinokosulic.cz
tel.: 775 651 555
Děkujeme všem za případný zájem
Pavel Košulič, předseda spolku

SPOLKY
RYBÁŘI

Foto: 2× Veronika Nováková

Rybáři hodnotili uplynulý rok i rekonstrukci rybníka

S opravou hráze se začne opět na jaře.

v prodejně rybářských potřeb,“ shrnul hlavní
body programu předseda organizace Roman
Smutný.
Přestože je hustopečský rybník v rekonstrukci, činnost svazu tím nekončí. „Naše
činnost určitě pokračuje. Máme náhradní
rybník ve Starovicích, kde se uskuteční i dětské
rybářské závody. Máme revíry a spolky ještě ve
Rybáři se sešli, aby zhodnotili uplynulý rok.
Strachotíně, Šitbořicích a Boleradicích, takže
práce je dost. Jenom v Hustopečích a okolí
 11. 1. V říjnu loňského roku zahájilo se v neděli 9. ledna sešli na členské schůzi. máme asi 320 členů, přibývají nám i děti, které
Povodí Moravy nákladnou opravu hráze před- Hodnotili celý uplynulý rok. „Za rok 2021 se se stále mohou hlásit do kroužků,“ zval malé
ního hustopečského rybníka. Po vypuště- podařila spoustu věcí. Pořádali jsme dětské rybáře předseda.
ní vody a odchytu ryb se začalo s kácením rybářské závody tady v Hustopečích a před
Oprava hráze rybníka by měla být dokončeochranného pásma a vytyčováním trasy pro zahájením rekonstrukce jsme vylovili a odvez- na v listopadu tohoto roku. „Těšíme se moc, ale
vývoz sedimentu ze dna nádrže. S příchodem li do okolních revírů všechny ryby. Koncem nikdo neví, jak to bude s přítokem vody, takže
prvních teplých dnů bude zahájena samotná roku jsme vytvořili čtyři nové rybářské stráže jsme ve velkém očekávání,“ krčil rameny Smutoprava hráze.
s rozšířenou působností. Dneska na schůzi ný.
Nejen o rekonstrukci rybníka diskutova- mohou členové odevzdat i povolenky za rok
-novli členové místní rybářské organizace, kteří 2021. Nové povolenky pak mohou zakoupit
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Ohlédnutí za rokem 2021
Na prahu nového roku se sluší ohlédnout
za rokem minulým, zúčtovat, co se podařilo, co
naopak je potřeba v následujícím roce napravit. V tomto případě je to bohužel smutné
ohlédnutí. Pandemie zasáhla nejen celé Česko,
ale i celý svět. Opět jsme rušili jednu akci za
druhou. V mezičase útlumu vládních opatření
se nám podařilo navštívit dvě divadelní představení – v Městském divadle v Brně krásný
muzikál Jane Eyrová. Herci si za svůj skvělý
výkon zasloužili od diváků potlesk vestoje.
Druhé divadelní představení bylo v boleradickém divadle - Pohádka máje. V tomto představení hráli tři hustopečští herci.
Díky dotacím obcí a města Hustopeče si
250 našich členů užívalo relaxaci a ambulantní balíčky v lázních Perla Lednice. Ambulantní
balíčky zahrnovaly dvě procedury. Personál je

vždy moc milý a vychází nám všemožně vstříc.
Pohodový den vždy spojíme s procházkou po
okolí zámku a obvykle ho zakončíme výborným obědem nebo alespoň kávičkou.
Na základě memoranda tří měst – Benátky
nad Jizerou, Hustopeče a Modra letos mezinárodní seniorský tábor organizovali přátelé
z Modry. Tábor byl ve Vysokých Tatrách za
skvělé organizace Ing. Medlena. Zúčastnilo se
ho 10 našich členů.
Dalším smutným faktem je úbytek našich
členů – 25 našich členů odešlo. Čest jejich
památce. I přesto jsme stále se svými 520 členy
největší organizací na okrese, tvoříme 34,85 %
celkového počtu. Jsme také největší organizací
na úrovni kraje. Průměrný věk našich členů je
72,77 roků.
Velké poděkování za podporu patří před-

stavitelům města Hustopeče, starostkám
a starostům okolních obcí. Poděkování za
pomoc v sociální oblasti pro naše členy
dr. Lazovi a celému sociálnímu odboru. Ceníme si projevený zájem o nás - seniory.
V neposlední řadě patří poděkování výboru
a důvěrníkům naší organizace za jejich práci.
Na závěr dovolte, abych vyslovila přání, aby
tato nejistá doba již skončila a my se mohli
pravidelně setkávat na různých zájezdech,
pobytech. Tento sociální kontakt už nám všem
opravdu hodně chybí.
Přeji Vám pevné zdraví, rodinnou pohodu,
hodně krásných okamžiků, toleranci, ohleduplnost, pokoru a optimismus. Prosím, dodržujme všechna nařízení, chraňme svoje zdraví.
Bohumila Defeldová,
předsedkyně

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA
Rok 2021 nebyl v životě našeho spolku
ten nejatraktivnější. Šířící se nákaza koronaviru a s tím související nouzový stav a další
opatření v podstatě zamezily setkávání se ve
větším počtu, návštěvy historických objektů
byly možné jen v malých skupinách, nemluvě
o cestování v dopravních prostředcích. Snažili
jsme se v této nelehké době hledat možnosti nabídky alespoň nějaké činnosti pro naše
členy.
V jarních měsících jsme uskutečnili několik vycházek, s holemi na nordic walking nebo
i bez nich, po okolí Hustopečí nebo i na Stolovou horu plnou rozkvetlých petrklíčů. Mohu
říci, že počet zájemců k naší radosti narůstal,
i když v dalších túrách nás přibrzdilo počasí.
Podařilo se nám v tomto období potkat u již
tradičního táboráku u hájenky Ivanka. Více
než dvě desítky zájemců se zúčastnily Víkendu
otevřených zahrad. Po několika letech jsme
se vrátili do rozkvetlých zahrad Zahradnické
fakulty MENDELU v Lednici
Stejně jako rok předcházející jsme očekávali pokyny k uskutečnění tradičních Táborů
na stará kolena. Nakonec jsme uspořádali jen
jeden turnus. Překrásný týden na jihu Čech
plný zábavy, s výletem do nádherné Plzně,
kterou jsme mohli lépe poznat díky průvodkyni. Vyhlídky z kostelní věže, dovádění v muzeu
loutek či obdiv ke klidovým zónám za hradbami s kvetoucími parky a tichými kavárničkami
– to jsou další dojmy z této západočeské metropole.
Herní odpoledne jsme v roce 2021 zastavili,

Foto: Archiv klubu

Snad to již brzy rozjedem

Společný čas si užíváme.

zato tanečnice pokud to bylo možné, nelenily. huje. V plánu jsou akce tradiční ve formě
Zejména opakovaly a docvičovaly již naučené přednášek a zájezdů, ale určitě z rukávu vytáhtance, s nimi pak vystoupily na Sousedském neme i nějaká esa. Co je ale jisté na sto procent
bazárku a na Burčákových slavnostech. Vzpo- jsou naše tábory. Ty máme rezervované na
mínaly na dobu, kdy jsme navštěvovaly bály červenec (taneční) 23. – 30.7. – a srpen (herní)
v okolí a ty tentokrát nebyly.
6. – 13. 8. Doufejme, že se setkají s obvyklým
Máme tu rok 2022 a stále se pro všechny zájmem.
členy nic neděje. Vyčkáváme, jak se situace
Věřím, že v nejbližších dnech se činnost
vyvine pro naši činnost, a hned pak svoláme klubu rozběhne a vzájemné setkání přinese
výroční schůzi. Zde představíme jednak mnoho radosti i nových poznání.
činnost klubu v tomto roce a musíme také
Dušan Průdek,
zvolit nový výbor. Ten současný již rok přeslupředseda klubu
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STŘÍPKY Z PRÁVA ANEB „VĚDĚLI JSTE, ŽE….?“
Znalosti z oblasti práva občas potřebujeme Členové zastupitelstva obce nejsou odpověd- může člověku nadělat problémy.
všichni. Zorientovat se ve složitých obratech ní za jednání svých předchůdců?
není vždy jednoduché, a proto jsme se rozhodKaždý člen zastupitelstva je odpovědný Smluvními stranami při kupní smlouvě jsou
li předložit Vám „lidskou řečí“ několik užiteč- vždy výhradně za škodu, kterou zavinil svým po správnosti prodávající a kupující.
ných informací. Hodí se do běžného života jednáním.
Ne například prodejce a kupec.
a setkat se s nimi může každý. Snad i Vám
některé z nich pomůžou a pravidelnou rubriku Místní poplatek z pobytu podle zákona Trestní oznámení není možné vzít zpátky.
Střípky z práva si oblíbíte.
o místních poplatcích se vztahuje i na krátkoNelze se po zahájení trestního řízení
dobé pronájmy?
dožadovat jeho přerušení či skončení s tím,
Aby pobyt podléhal místnímu poplatku že trestní oznámení tzv. stahuji. Trestní řád
z pobytu, musí se jednat o pobyt úplatný, pamatuje samozřejmě na situace, kdy je
nepřevyšující 60 kalendářních dnů a ubytova- u některých (nikoliv však u všech) trestných
ná osoba není v obci přihlášena.
činů vhodné ponechat poškozenému možnost
ovlivnit, zda trestní řízení poběží či nikoliv,
Je dobré být opatrný při udělování plné moci. ale to pouze za situace, kdy k trestnému činu
Udělit někomu plnou moc znamená svěřit došlo mezi osobami, které jsou si navzájem
mu právo konat a podepisovat za mě.
blízké (syn, otec, osvojenec, manželka, neteř,
Rozsah oprávnění je dobré formulovat co synovec).
nejužší, případně zvážit časové omezení plné
Mgr. Mária Capová,
moci.
Referent státní správy a samosprávy
Udělovat kdekomu plnou moc jenom tak

Sledujte reportáže on-line

Mějte informace z první ruky

vysíláme na YouTube

jsme s vámi na Facebooku

SPORT
 13. 12. V neděli 12. prosince měl sportovní halu v Hustopečích zaplnit jeden z nejpočetnějších turnajů v roce. Krajské kolo v barevném
minivolejbalu se však muselo kvůli bezpečnostním opatřením rušit. V sobotu 11. prosince
se alespoň setkaly soupeřky z Kuřimi, Šlapanic
a Křenovic.
„Jedná se o třetí kolo krajského přeboru
kadetek, jde o zápasy ve třetí výkonnostní
skupině a holkám držíme palce, aby postoupily do vyšší skupiny,“ věřil trenér Petr Groh.
To se nakonec bohužel nepodařilo a hustopečský tým nevyhrál ani jeden ze tří zápasů.
Proto bude muset počkat na šanci v některém
z dalších kol. „Ty turnaje a zápasy jsou rozlosované už od září a kadetky hrají šest kol. Další
zápasy je čekají v lednu,“ doplnil Groh.
Menších turnajů a zápasů se naštěstí
omezení kapacity nedotýká. I zde však platí Hustopečské kadetky měřily své síly s dalšími týmy.
povinnost očkování či prodělání nemoci, což
v některých kategoriích působí problémy. rozjeté soutěže,“ svěřil se trenér s komplikace„Nejhorší kategorií jsou juniorky, protože to mi kvůli vládním nařízením.
jsou holky nad 18 let, které už musí splňoSvého turnaje se dočkali i nejmenší hráči,
vat podmínky očkování či prodělání nemo- pro které, jako náhradu za zrušené krajské kolo,
ci. Naštěstí v Hustopečích máme všechnu připravili trenéři volejbalové Vánoce na neděli
mládež mezi 12 a 18 lety, které mají výhodu 19. prosince. „V Hustopečích máme asi 20 dětí
PCR testů. To nám umožňuje dohrát všechny v této kategorii, takže do limitu se určitě vejde-

Foto:Veronika Nováková

Kadetky prohrály, nejmenším byl turnaj odložen

me a chceme nejmenším dětem nabídnout
atmosféru velkého turnaje, i když to bude
mimo oﬁciální soutěž Krajského volejbalového svazu. Bude to hodně intenzivní, protože
budou častěji na hřišti, ale o to víc je to určitě
bude bavit, už se těšíme,“ usmívá se Groh.
-nov-
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Malí fotbalisté oslavili Mikuláše vítězstvím!

Foto: Archiv klubu

 7. 12. Že ani v předvánočním čase
bychom neměli zapomínat na pohyb a sport
připomněl Fotbalový klub Hustopeče, který
v sobotu 5. prosince uspořádal vůbec poprvé
Mikulášský turnaj minipřípravek. „Hraje se na
dvou plochách o rozměrech dvacet na patnáct
metrů se čtyřmi brankami. Kouzlo je v tom, že
děti se sice učí základní fotbalové dovednosti, ale nejdůležitější je pohyb a radost ze hry.
Dnes tady hrajeme turnajově, takže hledáme
tři vítěze. Ale dárkový balíček od našich sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme, dostanou všichni. Přijde i Mikuláš, dáme si dětský
šampus, bude to fajn,“ představil turnaj trenér
kategorie U6 Tomáš Létal.
V městské sportovní hale panovala opravdu pohodová atmosféra a všechny přihlášené týmy kategorie U6, což jsou děti ve věku
5 a 6 let, si užívaly hravého soupeření. „Máme
tady děti z Bořetic, Dunajovic, Šitbořic, Ivančic,
přijela k nám Zbrojovka Brno, což je velký tým. Vítězný tým z Hustopečí.
V každým týmu je okolo osmi dětí. Hustopeče
mají dnes dva týmy, které se chtějí rvát o vítěz- nás to s kolegy trenéry a jsem moc rád, že se to to, abychom hrou tvořili dětem zábavu, takže
ství,“ smál se Létal.
setkalo s takovou kladnou odezvou, že se přišli využijeme skvělých podmínek, které v HustoHustopečští se předvedli ve výborné podívat i rodiče, že máme pro děti spoustu pečích máme a soustředíme se na přípravu
formě, když porazili Zbrojovku Brno vysoko krásných dárečků a že tu vlastně můžeme být,“ na umělé trávě, eventuálně doplníme nějaký
10:1 a odnesli si zlaté medaile. Na druhém neskrýval radost Létal.
přípravný zápas s Hodonínem. V lednu už nás
místě se umístil Celtic Bořetice a bronz míří
Po náležitých oslavách si malí vítězové opět čekají nějaké turnaje, v Hustopečích budeme
do Ivančic. Trofeje jsou o to vzácnější, že Miku- nazují kopačky, a aby neusnuli na vavřínech, hostit hned dva,“ těšil se Létal.
lášský turnaj se konal vůbec poprvé. „Napadlo dají se znovu do práce. „Teď se soustředíme na
-nov-

Nejlepší prsař na Moravě plave v Hustopečích

Foto: Archiv klubu

Desetiletý Jan Kos z Němčiček, člen Plavec- Prsa.
kého klubu Hustopeče, v polovině listopadu
Tímto se kvaliﬁkoval na Pohár ČR, který se
vyhrál Krajský přebor v Hodoníně na 50 i 100m konal 4. prosince 2021. Pohár ČR je rozdělený

Zlatý medailista Jan Kos.

na moravskou část, která se plavala ve Vsetíně
a českou, která se plavala v Praze.
V té moravské opět zvítězil Jan Kos, jak na
50, tak i na 100m Prsa, kde nedal soupeřům
žádnou šanci a hned od začátku šel do vedení. Zvítězil „o parník“, před plavcem z Komety
Brno a potvrdil, že je naší velkou nadějí.
Honzíkovi gratulujeme za předvedený
výkon a dobrou reprezentaci města a oddílu.
Velký dík patří také jeho trenérkám Veronice
Pavelákové a Táni Svatoňové. Techniku stylu
a obrátek ještě dopiloval trenér Vladimír
Klemeš.
Jelikož celorepublikové Mistrovství ČR
se plave až od 12 let, musíme si na souboje
s nejlepšími plavci z Čech ještě chvíli počkat.
Všem plavcům přejeme v roce 2022 rychlou
vodu, hlavně pak zdraví a klid na trénink, bez
uzavírek bazénů.
Plavecký klub Hustopeče

Honzík bral zlato s velkým náskokem.

Sledujte reportáže on-line

Mějte informace z první ruky

vysíláme na YouTube

jsme s vámi na Facebooku
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Ondřej Topinka okresním přeborníkem
Na konci prosince pořádal oddíl stolního turnaje Jakuba Krále z Břeclavi.
jovali postup na krajské přebory mladšího
tenisu TJ Agrotec Hustopeče okresní přebory
Je to pro Ondru velký úspěch, Krále dokázal žactva. Naprostou dominanci našich chlapců
jednotlivců ve stolním tenisu v kategorii mlad- porazit teprve poprvé, i když s ním již v minu- pak potvrdila soutěž čtyřher, kde jsme obsadili
šího žactva. Turnaje se zúčastnili mladší žáci losti hrál. Ukazuje se, že kvalitní trénink dělá všechna místa na stupních vítězů. Okresními
a mladší žákyně z šesti oddílů okresu Břeclav. svoje a Ondra byl jednoznačně lepší. Jeho přeborníky se stala dvojice Topinka - SedláV kategorii chlapců se okresním přeborníkem výborný výsledek dále doplnili - Jakub Sedlá- ček, druzí byli Wech - Sedláček Stanislav
stal hráč domácího Agrotecu Ondřej Topin- ček a Marek Ovesný, kteří společně obsadili a třetí místo obsadili Střelec – Sedláček Matěj
ka, který ve ﬁnále porazil největšího favorita třetí místo. Všichni tři si těmito výsledky vybo- a Růžička - Chloupek.

A družstvo Agrotecu v 1. lize zatím na pátém místě

Foto: Archiv oddílu

Ihned po novém roce začala odvetná
utkání v 1. lize stolního tenisu, kde působí
A družstvo mužů hustopečského Agrotecu.
Nutno říct, že první liga je v letošním roce
velmi vyrovnaná a velmi kvalitní soutěž. O to
radostnější jsou výsledky, kterých A družstvo
dosahuje. V této silné konkurenci je prozatím
na krásném pátém místě ze čtrnácti účastníků.
V posledním dvojkole sice A družstvo prohrálo
3:10 s vedoucím celkem 1. ligy TJ Ostrava KST,
ale přestože výsledek vypadá jednoznačně, tak
spousta zápasů byla vyrovnaná. Chuť si pak
hustopečští spravili druhý den, kdy nad rezervním celkem Ostravy vyhráli jasně 10:0. A toto
vítězství je vyneslo na prozatímní páté místo
prvoligové tabulky.
Jan Matlach,
předseda oddílu
Na přeboru mladšího žactva dominovali domácí.

Hustopečský rally tým zamířil do Monte Carla

Foto: 2× Veronika Nováková

 13. 1. Ve čtvrtek 20. ledna odstartovala Jaroslavem Jugasem.
v Monaku legendární Rallye Monte Carlo a na
startovní listině letos nechyběli ani zástupPovzbuzena loňským 3. místem v celkovém
ci z Hustopečí – Agrotec Czech Abarth Team hodnocení Abarth Cupu a 2. místem ve třídě
s jezdcem Martinem Radou a spolujezdcem 4 v českém šampionátu, vyrazila česká posád-

Česká posádka zamířila do Monte Carla.

ka Martin Rada a Jaroslav Jugas do monackého
Monte Carla.
Slavnostně to oznámili na tiskové konferenci v Brně ve středu 12. ledna. „My jsme
Monte Carlo absolvovali už šestkrát s naším
předchozím vozem Alfa Romeo a od roku
2018 jsme si pohrávali s myšlenkou vyrazit
i s Abarthem. Je to úžasný závod s perfektní
atmosférou a letošní účast je splněný sen,“
neskrýval nadšení Martin Rada.
Trať je dlouhá přes 1500 kilometrů a jezdci
na nich musí během čtyř závodních dnů zvládnout 300 kilometrů rychlostních zkoušek ve
speciﬁckých podmínkách. „Největší speciﬁkum je to, že se jede v zimním období, takže
se velmi často střídají podmínky. V podstatě
každý den je jiné počasí, jiný povrch, proto
nejtěžší část závodu je volba pneumatik. Náš
tým veze 32 variant pneumatik, od těch klasických na suchý a mokrý asfalt, až po pneumatiky s hroty pro jízdu na ledu a sněhu,“ vysvětlil
Rada.
Velkou úpravou si prošel i závodní vůz –
speciál Abarth 124 Rally RGT. „Na tom autě je
zajímavé, že má klasický pohon, takže motor je
umístěn vepředu a poháněna je zadní náprava.
Má motor o objemu 1,8 l přeplňovaný turbod-
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mychadlem, výkon asi 320 koní. Auto je dobře
vyvážené a tím, že má vysoký výkon a relativně
nízkou hmotnost, tak má velmi dobré technické vlastnosti a parametry. Nejtěžší pro nás
bylo nastavit vůz na podmínky sněhu a ledu,
protože na to není úplně zvyklý a i ta jízda je
úplně jiná,“ popsal Rada a s úsměvem dodal,
že do auta museli technici pod vedením Luboše Horáčka nainstalovat i topení.
Hlavním cílem posádky v Monte Carlu bylo
především nasbírat zkušenosti. A protože
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Martin Rada je i ředitelem Rally mezi vinohrady, museli jsme se zeptat i na novinky letošního závodu v Hustopečích, který odstartuje
v červnu. „Datum je tradiční, to znamená polovina června. Bude to klasicky mistrovství Česka
a mistrovství Slovenska plus malý evropský
pohár. Novinkou tohoto roku bude Mistrovství
historických vozů České republiky. Doufám, že
bude bohaté startovní pole, a že si diváci opět
užijí rally mezi vinohrady,“ pozval Rada.
-nov- Jezdci se na závod velmi těšili.

Světoví atleti chtějí pokořit hustopečskou laťku

Foto: 2× Richard Skoumal

 20. 1. Po roční pauze se Hustopeče
opět dočkají světového sportovního závodu.
Nejlepší skokani současnosti chtějí v sobotu
5. února pokořit laťku Hustopečského skákání
2022.
„Hustopečské skákání se letos stalo součástí
světové série World Indoor Tour jako bronzový
mítink, což je obrovská prestiž pro naše město
a jsme za to velmi vděční, i když příští rok
bychom klidně mohli být stříbrní,“ neskrývá
ambice ředitel závodů Zbyněk Háder.
Sestavování startovní listiny komplikují
pořadatelům v letošním roce covidová opatření, ale již teď je jasné, na koho se sportovní
fanoušci mohou těšit. „Vlastně až v momentě,
kdy nám skokani v Hustopečích skočí první
skok, tak budeme moci prohlásit, že jsou tady
a že závodí. Je to velmi náročné, ale předběžná
startovní listina je hotová a najdeme tam taková jména, jakým jsou JuVaughn Harrison, což
je v současnosti nejlepší skokan jak do výšky, Největší skokanské hvězdy roku 2020.
tak do dálky. V ženské kategorii se v Hustopečích představí Yaroslava Mahuchikh, která má
osobní rekord 206 cm a právě v Hustopečích Hrubá nebo američanka Tynita Butts-TownHlavnímu závodu budou tradičně předskočila v roce 2019 světový juniorský rekord,“ send, která přijede i s manželem Roderickem. cházet žákovské kategorie ve čtvrtek 3.
těší se nově jmenovaná manažerka závodů Ten nastoupí v hlavním mužském závodě února. „Věřím, že naši závodníci uspějí a předAndrea Cejnková, která dohlíží i na všechna a coby paralympionik si právě do Hustopečí staví se i na nejvyšších stupních. Máme několik
potřebná covidová opatření.
předem nahlásil pokus o překonání světové- želízek v ohni, například Vojta Homola, Nikola
Z dalších závodnic hlavní ženské kategorie ho rekordu. Konkurenty mu budou miláčci Seďová nebo Adriana Dlapalová mají skvělou
si na stupně vítězů brousí zuby Iryna Geras- hustopečského publika Edgar Rivera z Mexika, formu. Každý rok se snažíme o to, aby celé
chenko z Ukrajiny, česká závodnice Michaela Ilya Ivanyuk z Ruska nebo čeští reprezentanti závody nebyly jen o hlavní kategorii světoMarek Bahník a Jan Štefela.
vých skokanů, ale aby nám posloužily i přímo
Cíle obou hlavních kategorií, které startují v Hustopečích. Proto se například v pátek před
v sobotu 5. února od 17 hodin jsou pro pořa- hlavním závodem schází naše děti ke společdatele jasné. „Máme velká očekávání, protože nému tréninku se světovými skokany a vždycdoufáme, že navážeme na předchozí ročníky. ky je to pro ně obrovský zážitek. Ne nadarmo
Chceme v ženské kategorii vidět překonání je pak skok do výšky nejoblíbenější sportovní
laťky ve výšce 200 cm a v mužské části chceme disciplínou v Hustopečích,“ usmívá se Háder
být svědky dramatických závodů, které nám a doufá, že si diváci opět najdou cestu do sporjako každý rok diváci pomáhají vyhnat až na tovní haly, aby pomohli vytvořit pro Hustopesamý vrchol euforie. Samozřejmostí je poko- če typickou vřavu, kterou světoví skokani tolik
ření hranice 230 cm, kterou si držíme už 14 let,“ vyhledávají.
Maskot Kwak bavil návštěvníky.
doufá Zbyněk Háder.
-nov-
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení ze 88. schůze Rady města
Hustopeče konané dne 30.11.2021
Usnesení č. 2/88/21: RM schválila zrušení
usnesení č. 34/16/19 a schvaluje nový seznam
Vinařské komise: Předseda – Bc. Pavel Jurák,
tajemnice – Ing. Karolína Hrnčiříková, členové – …,
Usnesení č. 5/88/21: RM doporučuje ZM ke
schválení udělení jednorázového peněžitého plnění (odměny), za činnost komise
v roce 2021, předsedům komisí rady města,
kteří nejsou zastupiteli, ve výši rozdílu roční
odměny zastupitele předsedy komise a řadového zastupitele. Týká se to …, …, ..., …, ….
Výpočet je přílohou zápisu.
Usnesení č. 6/88/21: RM souhlasí s podporou
výstavby Obchodního centra Hustopeče k.ú
Starovice.
Usnesení č. 7/88/21 - usnesení č. 30/88/21,
kterými RM schválila dodatky k nájemním
smlouvám, kterými se zvyšují měsíční úhrady záloh energií v souvislosti s obecným
nárůstem cen energií.
Usnesení č. 32/88/21: RM neschválila žádost PD - EG. D, nová přípojka Pavláček,
Smetanova 81, z důvodu plánu kabelizace
vedení v celé ulici Smetanova v roce 2023.
Z: Ing. Miroslav Pipal T: 30.11.2021
Usnesení č. 33/88/21: RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Očkovací centrum Hustopeče“. Dotace
bude poskytnuta městu Hustopeče ve výši
194.434 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 34/88/21: RM schválila podání
žádosti o dotaci na akci „Obnova místních
komunikací ve městě Hustopeče“, DT
117D8220A, vyhlášený Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR.
Usnesení č. 36/88/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora JOE stav s.r.o.,
Střelice na stavbu „Dopravní a technická infrastruktura - 12 RD Za Pionýrskou, vodovod
a kanalizace" ve stupni pro stavební řízení
a pověřuje starostku podpisem situačního
výkresu.
Usnesení č. 37/88/21: RM schválila udělení
souhlasu nájemci TJ Agrotec Hustopeče z.s.,
IČ 13690655 s výměnou vnitřních dveří ve
sportovní hale na ul. Šafaříkova 1016/22 (viz
podrobnější popis v příloze zápisu).
Usnesení č. 38/88/21: RM schválila uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene „REKO
MS Hustopeče - L. Svobody +2, číslo stavby: 7700101093“ na pozemku parc.č. 2005,
parc.č. 2006/17, parc.č. 2006/18, parc.č.
2009/2, parc.č. 2051/2, parc.č. 4542/2 v k.ú.
Hustopeče u Brna ve vlastnictví města
Hustopeče s oprávněnou z věcného břemene GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400
01 Ústí nad Labem IČ: 27295567 za částku
93.204 Kč bez DPH na dobu neurčitou.

Usnesení č. 39/88/21: RM schválila objednávku
geometrického oddělení části pozemku p.č.
1370/1 v k.ú. Hustopeče u Brna o výměře cca
15 m2 dle zákresu v příloze.
Usnesení č. 46/88/21: RM schválila příspěvek ve
výši 3.000 Kč Farnímu sboru Českobratrské
církve evangelické v Hustopečích, IČ:
64520994 se sídlem Masarykovo nám.
590/4, 693 01 Hustopeče u Brna na vystoupení hudební skupiny Roháči v evangelickém
kostele dne 05.12.2021 a pověřuje starostku
podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. 47/88/21: RM schválila zadání
objednávka na zpracování znaleckého posudku k určení úřední a tržní ceny pozemků
města p.č. 4668/1 a 4669/1 v k. ú Hustopeče
u Brna.
Usnesení č. 48/88/21:
RM
ukládá
Majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustopeče
jednat s ﬁrmou Zemos ohledně úpravy pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 4668/1 a
4669/1 v k. ú Hustopeče u Brna. Změna se
bude týkat možnosti zkrácení pachtovní
smlouvy za předpokládaným účelem výstavby Energetického centra Hustopeče.
Usnesení č. 49/88/21: RM schválila zrušení usnesení rady města č. 9/87/21 ze dne
16.11.2021, kterým byl schválen Dodatek 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. 50/88/21: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na výrobu měsíčníku
HUSTOPEČSKÉ LISTY s CCB Tiskárna s r.o. se
sídlem Okružní 58/19, Lesná, 638 00 Brno, IČ
09895914 za cenu 9,83 Kč/ks, 27.720 Kč celkem za 1 vydání.
Usnesení č. 51/88/21: RM schválila kladné
vyjádření k závazku na budoucí uzavření
smlouvy o věcném břemeni k pozemku p.č.
3116/11 v k.ú. Hustopeče, pro ÚZSVM, včetně závazku na převod budoucí úhrady, za
zřízení věcných břemen vyplývajících z již
uzavřených smluv o smlouvách budoucích
o věcném břemeni, na účet úřadu (ÚZSVM).
Usnesení č. 52/88/21: RM schválila podání
žádosti o úpravu dopravního značení na křižovatce ulic Alšova – Dvořákova spočívající
v odstranění DZ Hlavní silnice a Dej přednost v jízdě.
Usnesení č. 57/88/21: RM bere na vědomí návrh úprav Tržního řádu města.
Usnesení č. 59/88/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku p.č. 1226/38 v katastrálním území Hustopeče u Brna od České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo
nábřeží 390/42 s omezujícími podmínkami.
Usnesení č. 61/88/21: RM schválila aktualizaci akčního plánu města Hustopeče pro rok
2021.

Usnesení č. 63/88/21: RM schválila výběr nájemce na pronájem nebytových prostor ve
víceúčelovém multifunkčním centru na
adrese Dukelské nám. 42/15, Hustopeče za
účelem provozování kinokavárny s barem
paní Irenu Vrbovou se sídlem Nesvačilka 8,
664 54 Těšany IČ 04992873.
Usnesení č. 64/88/21: RM schválila uzavření
kupní smlouvy s …, nar. …, bytem … ohledně
historického, tzv. Hranatschova lisu za částku 200.000 Kč.
Usnesení č. 67/88/21: RM schválila Dodatek
č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, na adrese Smetanova 78/2 Hustopeče, uzavřený
mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale
bytem … Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem
… Hustopeče a kterým se současným nájemníkům prodlužuje nájem do 30.11.2022. Text
dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 70/88/21: RM schválila zvýšení plateb za nájem a služby v ubytovně Mostař o
20 % z nájmu a o 30 % ze služeb spojených s
nájmem a to od 01.01.2022.
Usnesení č. 72/88/21: RM schválila odpisové
plány všech příspěvkových organizací. V
rámci závazných ukazatelů v rozpočtu města
pro rok 2022 jsou příspěvkovým organizacím uloženy i odvody z investičních fondů, a
to ve výši odpisů, které nejsou kryty investičními transfery.
Usnesení č. 73/88/21: RM schválila rozpočty na
rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtu na
roky 2023–2025, které se týkají příspěvkových organizací města Hustopeče dle příloh.
Usnesení č. 77/88/21: RM schválila rozpočet
regionálního plánu akcí BESIP na rok 2022.
Regionální plán akcí BESIP na rok 2022
obsahuje tyto akce: teoretická a praktická
dopravní výuka dětí ZŠ – 6.000 Kč, oblastní
kolo DSMC 2022 – 28.000 Kč, okresní kolo
DSMC 2022 – 35.000 Kč, akce „Jsem účastník
provozu“ – 15.000 Kč, akce „Bezpečně v provozu“ – 12.000 Kč, nákup materiálu – 25.000
Kč a obnova dopravního značení 40.000 Kč.
Financování bude provedeno rozpočtem
Města Hustopeče, položka „Činnost místní
správy“.
Usnesení č. 78/88/21: RM schválila uzavření smlouvy o zápůjčce cílové kamery
uzavřenou mezi Sportovním zařízením města Hustopeče, p.o. a TJ Agrotec Hustopeče.
Zápůjčka je zdarma. TJ bude hradit veškeré
náklady spojené s provozem zapůjčeného
zařízení (např. servis, kalibrace, pojištění).
Usnesení č. 79/88/21: RM schválila uzavření
nájemní smlouvy o umístění reklamy v areálu Sportovního zařízení města Hustopeče,
p.o., mezi Sportovním zařízením města
Hustopeče, p.o. a paní Kateřinou Stárkovou,
Bořetice 2, IČ 04320522. RM pověřuje ředitele SPOZAMu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 80/88/21: RM neschválila uzavření
dalších nájemních smluv o umístění reklamy
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na venkovní oplocení areálu Sportovního
zařízení města Hustopeče, p.o.
Usnesení č. 81/88/21: RM ukládá neprodlužovat, případně vypovědět, smlouvy
o umístění reklamy umístěných v areálu
Sportovního zařízení města Hustopeče, p.o.
směrem k ulicím Brněnská a Tyršova.
Usnesení č. 82/88/21: RM schválila úpravu
ceníku služeb poskytovaných Sportovním
zařízením města Hustopeče, p.o. Ceník je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 83/88/21: RM schválila změnu
ceníku Domu – Penzionu pro důchodce,
Žižkova 960/1, s účinností od 01.01.2022.
Ceník je přílohou zápisu.
Usnesení č. 84/88/21: RM schválila změnu ceníku Bytového domu s podporovanými byty,
Žižkova 22b, s účinností od 01.01.2022. Ceník
je přílohou zápisu.
Usnesení č. 85/88/21: RM schválila dodatky k
nájemním smlouvám pro obyvatele DomuPenzionu pro důchodce – prodloužení
nájemních smluv. Vzor dodatku je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 88/88/21: RM bere na vědomí uvolnění bytu č. 216, Žižkova 1 a jeho obsazení
počátkem roku 2022.
Usnesení č. 90/88/21: RM schválila pokračování ve spolupráci s ﬁrmou KORDIS spočívající
v zajištění nadstandartní dopravní obslužnosti ve městě Hustopeče pro rok za úhradu
ve výši 28.247 Kč.
Usnesení č. 91/88/21: RM schválila provedení oprav části objektu v Celném. Rozsah,
harmonogram a rozpočet opravy bude
upřesněn.
Usnesení ze 89. schůze Rady města
Hustopeče konané dne 14.12.2021
Usnesení č. 2/89/21: RM doporučuje ZM ke
schválení vyhlášení záměru na zřízení
práva stavby na 10 let a záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
části pozemku zapsaného na LV č.10001
v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Hustopeče: část p.č. 4668/1 o výměře do 14.000 m2 (dle zákresu v příloze)
vedeného jako orná půda, za účelem využití plochy v rámci projektu Energetického
centra Hustopeče (závod na výrobu biometanu a koncentrovaného organického
hnojiva zpracováním biologicky rozložitelného odpadu). Právo stavby bude zřízeno do
3 měsíců po nabytí právní moci územního
rozhodnutí se stavebním platem splatným
1x ročně s inflační doložkou a kupní smlouva bude uzavřena do 6 měsíců od nabytí
právní moci stavebního povolení, nejpozději
však do 5 let od uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní. Současně s kupní smlouvou
bude zřízeno právo zpětného převodu za
stejnou převodní cenu na město Hustopeče,
a to po dobu platnosti práva stavby. Kupní
cena bude minimálně ve výši 1.100 Kč/m2
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+ DPH. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku a zřízením práva stavby hradí
kupující.
Usnesení č. 5/89/21: RM schválila uzavření nájemní smlouvy na sloupy veřejného
osvětlení v k.ú. Hustopeče u Brna se společností GRAWEB s.r.o., Nádražní 1, Hustopeče,
IČ: 26924731, na období 5 let, s ročním nájemným ve výši: 58.650 Kč bez DPH.
Usnesení č. 6/89/21: RM doporučuje ZM
schválení prominutí 50 % dluhu na nájmu
z důvodu nemožnosti podnikání po dobu
omezujících vládních opatření společnosti
Carla cosmetic s.r.o., Brněnská 359/6, 693 01
Hustopeče, IČ: 095231251 na nájemném za
prostory pohostinství Herbenova 423/4, 693
01 Hustopeče.
Usnesení č. 7/89/21: RM schválila uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene, č.:
HO-014330077038/003-MDP, na pozemku
parc.č.: 495/14, 495/5, 599/1, 626/2, 628/1,
628/5, 628/6, 628/7, 628/8 v katastrálním
území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče,
na LV č. 10001, ve prospěch EG.D, a.s., Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. S jednorázovou úhradou ve výši 6.800 Kč.
Usnesení č. 8/89/21: RM schválila uzavření
nájemní smlouvy na pozemek p.č. 1887, o
výměře 252 m2, vedený jako zahrada, na
LV. 100001, katastrální území Hustopeče u
Brna, obec Hustopeče za nájemné ve výši
5.040 Kč za rok). S povinností zaplatit bezdůvodní obohacení za období 3 let zpětně,
ve výši: 15.120 Kč. Doba nájmu: na dobu
neurčitou.
Usnesení č. 9/89/21: RM schválila vyhlášení
záměru pronájmu části pozemku p.č.422/17
o výměře 10,4 m2 na LV č.10001 v k.ú.
Hustopeče u Brna na dobu 10 let.
Usnesení č. 10/89/21: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s NEO Ambulance
s.r.o., Božetěchova 2737/79, 612 00 Brno, IČ:
29290486 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693
01 Hustopeče o výměře 30,04 m2, kterým
se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na
2.682,50 Kč v souvislosti s obecným nárůstem cen energií.
Usnesení č. 11/89/21: RM doporučuje ZM ke
schválení nové znění návrhů změn ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
města Hustopeče:
Usnesení č. 18/89/21: RM neschvaluje stavbu
dřevěného stánku pro občerstvení žadatele
Romana Černého, Nové sady 988/2, 602 00
Brno IČ: 10740350 o výměře 7,75 m2 na části pozemku p.č.1226/22 na LV č.10001 v k.ú.
Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 19/89/21: RM schválila uzavření
smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci
s Amande Hustopeče s.r.o. se sídlem Husova
8, 693 01 Hustopeče, IČ 25572920 na
Hustopečské skákání 2022 a Slavnosti mandloní a vína 2022 za 152.730 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 20/89/21: RM schválila objednávku č. 369/2021 s ﬁrmou Kuběnský spol. s r.o.,
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Rybná 716/24 Staré Město, 110 Praha 1, ve
výši 133.436 Kč bez DPH (161.457,56 Kč včetně DPH) na dodávku svítidel pro osvětlení
expozice v objektu bývalé střelnice na pozemku p.č. 410 v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 21/89/21: RM schválila Objednávku
prací na vtokových objektech přepadů vsakování stadionu č. 370/2021 s ﬁrmou HaSt
spol. s r.o., Havlíčkova 28, 690 01 Hustopeče,
IČ 25325043, ve výši 199.292,35 Kč bez DPH
(241.143,74 Kč včetně DPH).
Usnesení č. 22/89/21: RM schválila vyhlášení
záměru pachtu pozemků p.č. 3906/3 vedeného jako orná půda a p.č. 5767/5 vedeného
jako vinice, vše v k.ú. Hustopeče u Brna na LV
č.10001. Text záměru je přílohou zápisu.
Usnesení č. 23/89/21: RM schválila dohodu se Správou železnic, státní organizací,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 70994234
o ukončení smlouvy o spolupráci a poskytování úplaty za služby a práce vztahující se k
provozu sociálního zařízení žst. Hustopeče
u Brna k 31.12.2021. Text dohody je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 24/89/21: RM schvaluje navázání
spolupráce s E.ONem na zajištění pomoci se
zajištěním energií pro občany, kteří se dostali
do režimu tzv. dodavatele poslední instance.
Usnesení č. 27/89/21: RM nesouhlasí s platbou
společnosti ES Katalog s.r.o., se sídlem: Brno
- Černé Pole, třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00,
IČ: 04852494, za reklamní služby. Smlouva
je od počátku neplatná, nebyla uzavřena
oprávněným subjektem a požadovat vydání případného bezdůvodného obohacení
vzniklého plněním z neplatného právního
úkonu.
Usnesení č. 28/89/21: RM schválila Program
jednorázové podpory pro vybrané děti a
současně vyčleňuje v rámci rozpočtu města
částku 50.000 Kč na zajištění programu v
roce 2022.
Usnesení č. 30/89/21: RM schvaluje aktualizaci
pracovního řádu města Hustopeče s účinností od 01.01.2022. Pracovní řád je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 32/89/21: RM doporučuje ZM
ke schválení nové znění zásad města
Hustopeče pro poskytování dotací z rozpočtu města Hustopeče. Text zásad je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 33/89/21: RM bere na vědomí
předložené žádosti o dotace na rok 2022.
Žádosti byly zaslány do komisí k posouzení.
RM se k nim vrátí v koncem ledna 2022, aby
mohly být projednány v únorovém termínu
zastupitelstva.
Usnesení č. 35/89/21: RM schvaluje spolu
organizátorství města Hustopeče na akci
Jógobraní 2022, včetně spolupráce na
zajištění publicity akce na informačních kanálech města.
Usnesení č. 36/89/21: RM schválila s účinností
od 01.01.2022 zrušení následujících komisí
rady města:
1. Pro práci se seniory a handicapovanými
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2. Sociální
3. Pro životní prostředí a zemědělství
4. Cestovního ruchu a městského marketingu
Usnesení č. 37/89/21: RM schválila s účinností
od 01.01.2022 zřízení Komise sociální a zdravotní, současně schvaluje složení komise:
předsedkyně Antonie Koblihová, DiS., tajemník Pavel Furch, DiS., členové: …,
Usnesení č. 39/89/21: RM schválila smlouvy na pronájem bytových jednotek na
ubytovně Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1
v Hustopečích. Jedná se o smlouvy na
dobu určitou s platností od 01.01.2022 do
31.01.2022 s právem opce 1 měsíce, nejpozději však do 31.12.2022. ...
Usnesení č. 40/89/21: RM schválila zrušení
usnesení RM č. 87/88/21 a nově současně
schvaluje dodatek č. 15 k nájemní smlouvě
paní … ve věci prodloužení nájemní smlouvy
nyní platné do 31.12.2021. Dodatek prodlužuje platnost smlouvy pouze do 31.03.2022.
Usnesení č. 42/89/21: RM schválila uzavření
nájemní smlouvy s paní …, nar. …, a panem
… nar. …, oba trvale bytem: …, k bytu č. 216
v Domě-Penzionu pro důchodce, Žižkova
960/1 v Hustopečích, a to s účinností od
01.01.2022.
Usnesení č. 49/89/21: RM schválila pořízení
osobního automobilu pro pečovatelskou
službu, za cenu nejvýše 130.000 Kč včetně
veškerých poplatků a s tím spojených služeb
(dovoz, kontrola, přepis).
Usnesení č. 52/89/21: RM schválila ceník služeb od r. 2022 od společnosti HANTÁLY
a.s., Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice, IČ:
42324068 k dodatku č. 2 ke smlouvě o provedení svozu TKO, který je současně novým
zněním Smlouvy o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství a ke
Smlouvě č.14/2013 bio.
Usnesení č. 54/89/21: RM schválila vyřazení
majetku z evidence p.o. Sportovní zařízení
města Hustopeče v účetní hodnotě 307.401
Kč. Seznam je přílohou zápisu. Majetek bude
vyřazen odvozem na sběrný dvůr města.
Usnesení č. 56/89/21: RM schválila uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s HaSt, spol.
s r.o., Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče,
IČ: 25325043, kterým se posunuje termín
dokončení díla ,,Hustopeče - ul. Šafaříkova,
Nerudova, chodník" na 28.02.2022. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva
města Hustopeče konané dne 16.12.2021 v
zasedací místnosti MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/XXIV/21: ZM schvaluje program
zasedání doplněn o body V. r) - s) oproti pozvánce. ...
Usnesení č. 7/XXIV/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
p.č. 1226/38 v katastrálním území Hustopeče
u Brna od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:
69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128
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00 Praha 2 s omezujícími podmínkami.
Usnesení č. 8/XXIV/21: ZM schvaluje zrušení
usnesení ZM č. 23/X/20 a schvaluje vyhlášení záměru na uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí darovací s Jihomoravským krajem,
Žerotínovo nám. 449/3, 60182 Brno, IČ:
70888337 na budoucí darování části pozemku Města Hustopeče parc.č. KN 1074/1 o
orientační výměře 204 m2 v k.ú. Hustopeče
u Brna Jihomoravskému kraji, Žerotínovo
nám. 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 s podmínkou uzavření vlastní darovací smlouvy
společně s podpisem darovací smlouvy
Jihomoravským krajem realizované stavby
pod názvem „Přípojka jednotné kanalizace
č. 2 Nemocnice Hustopeče“ na nabyvatele
Město Hustopeče. Text záměru je přílohou
zápisu
Usnesení č. 9/XXIV/21: ZM schvaluje zrušení usnesení ZM č.11/XVII/21 a schválení
uzavření darovací smlouvy se společností
Cosmonde, a.s., se sídlem Dusíkova 795/7,
638 00 Brno, IČ: 45272859 na pozemek p.č.
4536/190 v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č. 13047. Text smlouvy je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 10/XXIV/21: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku
p.č. 297/21 a p.č. 3285/8 vše v k.ú. Hustopeče
u Brna od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800
Praha 2.
Usnesení č. 11/XXIV/21: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje městských pozemků
p.č. 3350/4, p.č. 3349/1, p.č. 376/26, p.č. 346/4,
p.č. 346/3 vše zapsané na LV č. 10001 v katastrálním území Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 12/XXIV/21: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městského
pozemku p.č. 4542/2, vedeného jako ostatní
plocha, o výměře cca 50 m2, zapsaného na
LV č. 10001 v k. ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 13/XXIV/21: ZM neschvaluje 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.
Usnesení č. 14/XXIV/21: ZM neschvaluje 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 u Brna, zapsaného na LV č. 10001.
Usnesení č. 15/XXIV/21: ZM schvaluje 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. 16/XXIV/21: ZM schvaluje Dodatek
č. 27 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum volného času Hustopeče se
sídlem Hustopeče, Šafaříkova 1017/40, IČ
71200398
Usnesení č. 17/XXIV/21: ZM schvaluje Dodatek
č. 18 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Hustopeče
se sídlem Hustopeče, Brněnská 526/50, IČ
49963147
Usnesení č. 18/XXIV/21: ZM schvaluje Dodatek
č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Hustopeče, Komenského
163/2 se sídlem Hustopeče, Komenského
163/2, IČ 49137077
Usnesení č. 19/XXIV/21: ZM schvaluje Dodatek
č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Hustopeče, Nádražní
4 se sídlem Hustopeče, Nádražní 4, IČ
71009868
Usnesení č. 20/XXIV/21: ZM schvaluje
Dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Mateřská škola Hustopeče, Na
Sídlišti 5 se sídlem Hustopeče, Na Sídlišti
961/5, IČ 70882291
Usnesení č. 21/XXIV/21: ZM schvaluje Dodatek
č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Hustopeče, Školní 25 se
sídlem Hustopeče, Školní 25, IČ 71009833
Usnesení č. 22/XXIV/21: ZM neschvaluje
prominutí dluhu 90.000 Kč společnosti
Carla cosmetic s.r.o., Brněnská 359/6, 693 01
Hustopeče, IČ: 095231251 na nájemném za
prostory pohostinství Herbenova 423/4, 693
01 Hustopeče.
Usnesení č. 23/XXIV/21: ZM schvaluje setrvání
města Hustopeče ve Sdružení obcí a měst
jižní Moravy, a to i v transformované podobě
Euroregion Pomoraví.
Usnesení č. 24/XXIV/21: ZM schvaluje souhlas
se změnou stanov, která spočívá ve změně
názvu Sdružení obcí a měst Jižní Moravy na
název Euroregion Pomoraví.
Usnesení č. 25/XXIV/21: ZM schvaluje delegaci
starostky města Hustopeče PaedDr. Hanu
Potměšilovou na valnou hromadu Sdružení
obcí a měst Jižní Moravy, která je zmocněna
k hlasování ke všem právním jednáním člena sdružení dle programu valné hromady,
stanov sdružení a platných právních předpisů v souladu s předchozím rozhodnutím
zastupitelstva. Jako zástupce je delegován
místostarosta Bořivoj Švásta.
Usnesení č. 26/XXIV/21: ZM schvaluje navýšení členského příspěvku za členství ve
Sdružení obcí a měst Jižní Moravy a nástupnické organizace Euroregion Pomoraví, ze 1
Kč/obyvatele města na 5 Kč/obyvatele města
od 01.01.2022.
Usnesení č. 27/XXIV/21: ZM schvaluje udělení
jednorázového peněžitého plnění (odměny)
předsedům komisí rady města, kteří nejsou
zastupiteli, ve výši rozdílu roční odměny
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zastupitele předsedy komise a řadového zastupitele. Týká se to …, …, …., …, …. Výpočet je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 28/XXIV/21: ZM schvaluje nové
znění zásad města Hustopeče pro poskytování dotací z rozpočtu města Hustopeče.
Text zásad je přílohou zápisu.
Usnesení č. 29/XXIV/21: ZM schvaluje udělení
dotace, včetně následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele TJ Agrotec
Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na úhradu pojištění
majetku (Městského stadionu) v roce 2021
ve výši 14.864 Kč. Text smlouvy je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 30/XXIV/21: ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření města Hustopeče, na
základě, kterého činí:
Celkové příjmy rozpočtu 265.654.000 Kč
Celkové výdaje rozpočtu 290.655.000 Kč
Financování 25.001.000 Kč. Text rozpočtového
opatření je přílohou zápisu.
Usnesení č. 31/XXIV/21: ZM schvaluje rozpočet
města Hustopeče na rok 2022. Rozpočet je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 32/XXIV/21: ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Hustopeče pro
roky 2023–2024.
Usnesení ze 90. schůze Rady města
Hustopeče konané dne 04.01.2022
Usnesení č. 2/90/22: RM schválila uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.: 4792/257, 4792/259, 4792/45,
4813/59, 4813/78, 4813/81 se společností EG.D,
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
na akci: "Hustopeče, VN, NN, 81RD-Obnova
Realit", č. stavby HO-014330080274/001.
Usnesení č. 3/90/22: RM schválila rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení „Založení
prvku ÚSES a provedení parkových úprav,
Hustopeče“ s ohledem na námitky poskytovatele dotace a v souladu s § 127 zákona
o veřejných zakázkách. Důvodem zrušení
zadávacího řízení je, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody, včetně důvodů
ekonomických, hodné zvláštního zřetele,
pro které nelze po zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval bez ohledu,
zda tyto důvody způsobil či nikoliv.
Usnesení č. 6/90/22: schválila uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030072461/002-ELIG
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s budoucím oprávněným EG.D a.s., Lidická
1873/36, Brno, IČ: 28085400 za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH na dobu
neurčitou.
Usnesení č. 7/90/22: RM schválila změnovou
projektovou dokumentaci investora EG.D
a.s., IČ: 28085400 na stavbu "Hustopeče,
k.NN, JOE stav, 12 RD za Pionýrskou" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 9/90/22: RM požaduje úpravu projektové dokumentace investora … na stavbu
"Přístavba a nástavba lisovny se změnou na
RD s garáží, Vinařská, parc.č. 1264/2" v umístění vodoměrné šachty na vlastím pozemku
investora.
Usnesení č. 10/90/22: RM doporučuje ZM ke
schválení souhlas budoucího nabyvatele
pozemků p.č.1249/87, 1249/88 a 1249/89 v
k.ú. Hustopeče u Brna s technickými podmínkami využívání pozemků a případnými
ekologickými závazky při bezúplatném nabytí těchto pozemků. Text souhlasu a
prohlášení je přílohou zápisu.
Usnesení č. 11/90/22: RM schválila podání
žádosti o dotaci na projekt "Hustopečské
skákání 2022" v rámci výzvy Individuální dotace JMK 2022.
Usnesení č. 14/90/22: RM schválila uzavření
smlouvy o dílo na zajištění legislativního
provozu infokanálu s Jaroslavem Voborným
se sídlem Palackého nám., 664 91 Ivančice,
IČ: 44040300 za částku 2.600 Kč měsíčně.
Usnesení č. 15/90/22: RM schválila uzavření
dodatku k rámcové smlouvě na zajištění
sociálních pohřbů osob zemřelých na území města Hustopeče s panem Leošem Janči,
trvale bytem: Perná 194, 691 86 Perná, IČ:
72486406, jakožto "poskytovatelem" na navýšení ceny za služby provedené dle této
rámcové smlouvy, a to na cenu ve výši: 9.159
Kč včetně DPH.
Usnesení č. 16/90/22: RM schválila projektovou
dokumentaci pro dodatečné stavební povolení investora …, Alšova 796/18, Hustopeče
na stavbu "RD s garáží – stavební úpravy a
změna užívání, 2 bytové jednotky" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 17/90/22: RM schválila uzavření příkazní smlouvy s Českou poštou, s.p.,
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha,
IČ: 47114983 na provádění plateb SIPO za
ceny dle platného ceníku zmocněnce. Text
smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 18/90/22: RM schválila pojistnou
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smlouvu č. 8603551377 s ﬁrmou: Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na
pojištění odpovědnosti zastupitelů v kalendářním roce 2022.
Usnesení č. 19/90/22: RM schválila pojistnou
smlouvu č. 8603551318 s ﬁrmou Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, na
základě které je pojištěna odpovědnost za
škody vzniklé z činnosti úřadu v roce 2022.
Usnesení č. 20/90/22: RM schválila pojistnou smlouvu č. 8603551744 s
pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, na základě které je
pojištěn nový traktor NEW HOLLAND.
Usnesení č. 22/90/22: RM ruší usnesení č.
32/86/21 kterým: 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 č. 23/90/22: RM schvaluje prodej traktorů (Z6945, Z4911) zařazených
v majetku Městských služeb Hustopeče
za minimálně cenu znaleckého posudku.
Nabídka bude inzerována na inzertních
webech s kritériem nejvyšší ceny.
Usnesení č. 24/90/22: RM schválila smlouvu o
dílo na zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského“
se Stavební projekční kancelář, Ing. Libor
Schwarz, Dlouhá 2, Hustopeče, IČ: 10563229
za nabídkovou cenu 419.000 Kč bez DPH.
Nabídka a smlouva jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. 26/90/22: RM ukládá připravit
smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Stavební úpravy penzionu pro
seniory Žižkova 960/1, Hustopeče“ a související činnosti vedoucí k podání žádosti o
dotaci se společností Stavoprojekta spol. s
r.o., Kounicova 67, Brno, IČ 18824307.
Usnesení č. 27/90/22: RM schválila objednávku projektové dokumentace na konstrukci
ochranné stěny na nádvoří domu U Synků
směrem k domu p. … u projektanta OK.
Atelier s.r.o., Pod zámkem 2881 / 5, 690 02
Břeclav, IČ: 60744456 za cenu 20.500 Kč bez
DPH.
Plná verze zápisu a usnesení rady města
jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka
Městského úřadu Hustopeče

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám ﬁat Doblo. Telefon 735 175 773.

Pronajmu zahradu na ulici Družstevní 4
v Hustopečích. Informace na tel.: 776 621 906

Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ
či PAV... Děkuji za nabídku, tel.: 723971027.

Pronajmu garáž na Vinařské ulici,
dlouhodobě. Tel: 606 613 849

INZERUJTE v Hustopečských listech
tel.: 530 351 412 · tupa@hustopece.cz
Dukelské nám. 42/15
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v měsíci listopadu 2021
05.11.1930 Blanka Vaňková
13.11.1941 Jaroslav Herzán

16.11.1936
18.11.1941

Anna Kostrhunová
Josef Kukla

20.11.1941 Jiří Skoumal
26.11.1930 Miloslava Kurdiovská

Jubilanti v měsíci prosinci 2021
02.12.1941 Antonín Víteček
12.12.1931 Růžena Hrabalová

17.12.1923
17.12.1931

Božena Podloucká
Anna Hrabcová

Zpracovala: Simona Procházková,
komise obřadů a slavností

Blahopřání
Z celého srdce bychom rádi popřáli našemu
tatínkovi, dědečkovi a manželovi
panu Jiřímu Fialovi z Hustopečí k jeho
80. narozeninám, které oslavil 12. 1. 2022.
Jeho celoživotní vášní je hraní na harmoniku, jak
na svatbách, narozeninách, tak i při různých jiných
příležitostech.
Přejeme mu hlavně zdravíčko, kupu lásky a ještě
spoustu let, kdy bude zvesela hrát na harmoniku
a užívat chvíle v kruhu milující rodiny.
Přeje dcera Renata a syn Jiří s rodinami a manželka
Božena.

Dne 16. ledna oslavila své narozeniny moje
nejlepší kamarádka Marunka Horáková a já ji
přeji všechno jen to nejkrásnější, hlavně moc
a moc zdravíčka a aby tu dlouho byla a svoji stovku
s námi oslavila.
Přeje Pavla.

Dne 20. ledna oslavila 85. narozeniny naše
maminka, babička a prababička
paní Ludmila Jarošová z Hustopečí.
Hodně zdraví přeje celá rodina.

Vzpomínky
Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.
Dne 3. ledna uplyne páté smutné výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustila maminka, manželka,
dcera, paní Marie Marešová.

Jen kytičku Ti na hrob dáme
a na Tebe budeme stále vzpomínat.
Ruku Ti nepodáme,
abychom Ti mohli k narozeninám přát.
Dne 8. ledna by se dožil 87 let pan Jan Jaroš.

S láskou a s bolestí v srdcích vzpomínají maminka
Pavla, manžel Jiří, dcera Lenka s rodinou.

Vzpomínají manželka, děti, vnoučata, pravnoučata,celá
rodina. Vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Ráno, když slunce zemi navštívilo,
tvoje srdce se zastavilo.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a vzopomínání.

Zůstalo jen ticho, v očích slzy a v srdci žal.

Dne 16. ledna to bylo 10 smutných let, kdy od nás
odešel manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Stanislav Gabriel.

S láskou vzpomíná dcera Marie s rodinou.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Blanka a děti
Stanislav a Iveta s rodinami.

Dne 17. ledna jsme vzpomněli 5. smutné výročí
úmrtí paní Marie Povolné.

Na stránkách Hustopečských listů můžete uveřejnit
blahopřání, vzpomínky a poděkování.
Text a foto můžete zaslat na: tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412
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Děkujeme, tatínku, za vše, čím jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Dal jsi nám život, měl jsi nás rád,
díky tobě víme, jak se starostmi se prát.
Osud nám vzal, co drahé nám bylo,
prázdný domov a mnoho vzpomínek zbylo…
Dne 2. února uplynulo 6. smutné výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil pan Otto Wetter.
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Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi,
nikdy nezapomeneme na toho, kdo nám schází.
Dne 3. února uplynulo 4. smutné výročí chvíle, kdy
nás navždy opustil pan Rudolf Hlávka.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Manželka, děti a vnoučata.

S láskou vzpomínají maminka, manželka, bratr, dcera
a syn s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá
Dne 10. února 2022 to bude 8let,
kdy nás opustil pan Jindřich Povolný.

Nejsmutnější v životě jsou sny, o kterých víme, že se
nám nikdy nesplní...
Dne 10. února vzpomeneme 13. smutné výročí úmrtí
pana Viktora Janoška z Hustopečí.

S láskou vzpomíná sestra Marie s rodinou.
S láskou vzpomínají maminka a ostatní členové rodiny.

Neplačte, ztište v srdci žal,
já dobré dílo v žití vykonal
a po práci chci tiše spát,
i bez slz možno vzpomínat.
Dne 18. února vzpomeneme 3. smutné výročí od
chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Vlastislav Hlávka.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi. Nikdy
nezapomenme na toho, kdo nám schází.
Dne 22. února by se dožil 70 let pan
Zdeněk Zálešák a dne 2. března uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustil.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Stále vzpomíná manželka Dagmar a sestra Dagmar
s rodinou a veškeré příbuzenstvo.

23. února uplyne rok, kdy nás opustil
Ing. Radoslav Beneš.
Stále vzpomíná manželka Věra s celou rodinou.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Těžko se s Tebou loučilo, smutno je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě budeme mít.
Dne 24. února 2022 uplyne 1 rok, kdy nás navždy
opustil pan Stanislav Tomeš.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, synové
a rodina Hlaváčova

Nejsmutnější vzpomínka, když odejde manželka,
maminka, babička a prababička,
paní Anna Herůfková.
Dne 28. února vzpomeneme 8. smutné výročí
jejího úmrtí.
Stále vzpomínají manžel, dcera s rodinou a syn Kamil.
Naše rodino a přátelé, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Jen svíci hořící a hezkou ktici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 5. února vzpomeneme nedožitých 30 let
našeho syna, bratra, vnuka Dušana Mutňanského.
Dne 17. dubna vzpomeneme 12 let co nás opustil.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Rozloučení
Rodina Veverková děkuje všem za projevenou účast při posledním
rozloučení s panem Josefem Veverkou.

Získejte

až
na očkování pro
čtyřčlennou rodinu
N
Nově
můžete o příspěvek
z Fondu prevence žádat

ONLINE
Přihlaste
aste se k nám
do 31. března 2022
Klientské centrum

Břeclav

nám. T. G. Masaryka 10

Kč

