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Vážení spoluobčané,
právě píši svůj zřejmě nejobtížnější Úvodník. Když jsem 
si před týdnem chystala podklady, těšila jsem se na to, 
jak zhodnotím čas, který nám vzal Covid; zároveň nám 
popřeji, aby jeho ústup přešel do mezí běžného virového 
onemocnění, se kterým se naučíme žít. Pokračovala 
bych těšením se na probouzející se jaro a další informace 
více i méně důležité.

Netušila jsem, že několik dní na to budu s obavou 
a úzkostí sledovat dění kolem Ukrajiny. Každou 
hodinou, každým dnem přichází další nové zprávy. 
Pocity beznaděje, smutku a naštvání. Neustále 
kontroluji e-maily z Portálu krizového řízení a reaguji 
na nové a nové pokyny a doporučení. Sleduji, jak se 
sociální sítě plní solidaritou občanů z celé republiky. 
I naše Hustopeče se připravují na pomoc uprchlíkům, 
dáváme dohromady možnosti města, hlavně ubytovací 
kapacity. Co bude dál? Chci věřit v brzký konec zlého 
snu. To, že jsme chtěli záhy po napadení Ukrajiny 
vyjádřit symbolicky naši solidaritu vyvěšením vlajky na radnici a byla vyprodaná, je znamením toho, jak 
široká vlna solidarity se vzedmula v celé České republice. V tuto chvíli nedokážu předjímat, jak se bude 
situace vyvíjet. Pevně věřím, že utrpení a zmařené lidské životy spolu s nepředstavitelnou psychickou 
a materiální újmou brzy skončí. 

I v této napjaté situaci si dovolím připomenout některé aktivity ve městě. 
Počasí dovoluje vrátit se k rozdělaným investicím – jde především o komunikace a chodníky nebo veřejné 

osvětlení. Brzy se začne rekonstruovat ulice Tyršova a Brněnská. V nově zrekonstruovaných ulicích Alšova 
a Údolní začnou zaměstnanci městských služeb vysazovat  zeleň, většinou keře. Dalšímu osazování 
silničních ostrůvků na krajské komunikaci na ul. Brněnská brání nesouhlas Správy a údržby silnic kvůli 
narušení spodní pevné vrstvy, které by bylo nutné kvůli odvodu vody. U koupaliště takové podloží nebylo, 
proto se na podzim mohly jednotlivé zelené plochy osadit.

V květnu 2019 jste mohli navštívit na náměstí zaparkovaný nezvyklý kamion plný technických novinek 
a zázraků vědy. Jihomoravské inovační centrum (JIC), které touto pojízdnou laboratoří disponuje, se 
i letos domluvilo se SOŠ a SOU Hustopeče spolu s gymnáziem a v týdnu od 21. 3. ho v Hustopečích znovu 
najdete na stejném místě. Primárně bude sloužit v době vyučování studentům, ale jsme domluveni na 
možnosti návštěv z řad veřejnosti dva až třikrát v týdnu odpoledne. 

Poslední březnový víkend nás čekají Slavnosti mandloní a vína. Mandloňové sady budou v obležení 
turistů a návštěvníků Hustopečí nejen o tomto víkendu, ale v průběhu minimálně 14 dní, kdy mandloně 
pokvetou. S tím se také mohou objevovat problémy s parkováním automobilů, jak je známe z jiných 
let. Věřím, že to proběhne bez větších komplikací a naše evropská rarita obohatí mnoho lidí novými 
příjemnými zážitky.

Milí Hustopečané,
na závěr se znovu vrátím ke statečné Ukrajině. Jak se bude situace vyvíjet, budeme postupně potřebovat 
vaši pomoc. Spolupracujeme s obcemi mikroregionu, pomáháme si navzájem, takže sledujte i jejich výzvy. 
Pokud můžete, pomozte, fi nančně nebo jinak. Konflikt a jeho následky se budou týkat nás všech a budeme 
se s nimi vypořádávat hodně dlouho.

Přeji vám pevné zdraví, víru a naději a lásku v srdci.
Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Radní jednali. Do města přijede digitální laboratoř

Z MĚSTA

 15. 2. Radní se sešli na své 93. schůzi už 
v pondělí 14. února, protože na svém minulém 
setkání ustanovili, že schůze se nyní budou 
konat zpravidla každé druhé pondělí (vyjma 
letních prázdnin). Na programu měli schva-
lování podání žádostí o dotace z dotačních 
programů Jihomoravského kraje, zapojení do 
mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, umís-
tění pojízdné digitální laboratoře a nákup 
a prodej techniky městských služeb. 

Do dotačních programů Jihomoravského 
kraje putuje šest žádostí

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační progra-
my pro rok 2022. Termín podání žádostí končí 
28. února. Radní schválili celkem šest žádostí, 
které žádají o fi nanční podporu. Jedná se 
o tyto projekty: 
• podpora zkvalitnění služeb v turistickém 

informačním centru, 
• dovybavení zahrady na odloučeném praco-

višti MŠ Na Sídlišti (ulice Komenského),
•  dovybavení zahrady pro družinu ZŠ 

Komenského, 
•  rekonstrukce kříže za Křížovým vrchem, 
•  oprava krovu a střešního pláště památkově 

chráněného domu po paní Nohelové, 
•  následná péči o zeleň (arboristické ošetření 

několika vzrostlých stromů a nákup zavla-
žovacích vaků). 

 2. 2. Radní se sešli 1. února na třetím zase-
dání roku 2022. Mezi projednávanými body 
fi gurovalo umístění akustických desek do 
Kinokavárny, schválení žádosti o dotaci na 
retenční nádrž, zbudování pamětní kašny 
na nádvoří domu U Synků a akceptace nové 
územní studie, která řeší ozelenění města.  

Hustopeče získají další místo na pořádání 
kulturních akcí

Prostor Kinokavárny nabízí ideální zákoutí 
pro malou scénu. Bohužel kvůli nevyhovující 
akustice se doposud užíval velmi sporadicky. 
To má napravit montáž akustických melami-
nových desek, které budou upevněny ke stro-
pu kavárny. „Slibujeme si od toho, že prostor 
ožije. Víme, že na marketingu a kultuře už 
mají naplánované hudební akce komorněj-
šího rázu. Těšíme se, že Hustopeče tak získa-
jí další místo pro pořádání kulturních akcí,“ 
uvedla starostka Hana Potměšilová. 

Další retenční nádrž se plánuje v areálu 
společenskému domu

Velkým investičním plánem tohoto roku je 
stavba amfi teátru za společenským domem. 
Radní se rozhodli, ještě před zahájením prací, 
schválit podání žádosti o dotaci z Národního 
programu Životního prostředí na zbudování 
retenční nádrže. „Máme jich už několik, napří-
klad na sběrném dvoře, Pavučině i Kině. Užíva-
jí se na zadržování vody a jsou velkou prioritou 
v rámci environmentálních programů,“ vysvět-
lil místostarosta Bořivoj Švásta. 

Nádvoří domu U Synků bude zdobit 
pamětní kašna

V roce 2023 uplyne 700 let od doby, kdy 
Hustopeče zakoupila královna-vdova Eliška 
Rejčka. Ve stejném roce se město stalo majet-
kem královnou nově založeného cisterciác-
kého kláštera Králové na Starém Brně. Toto 
výročí chce Městské muzeum a galerie Husto-

peče trvale připomenout instalací kašny-fon-
tány na nádvoří domu U Synků, o němž se 
ústně tradovalo, že byl sídlem cisterciáckých 
abatyší při jejich pobytech v Hustopečích. 

Ozelenění vznikajícího sídliště za Křížovým 
kopcem řeší nová územní studie

Cílem nové územní studie (Územní studie 
– Hustopeče S2 – ozelenění) bylo navrhnout 
podrobnější řešení ploch veřejných prostran-
ství, ozelenění území a oplocení částí pozem-
ků pro výstavbu rodinných domů, hraničících 
s veřejně přístupnými komunikacemi nebo 
veřejným prostranstvím. „Koncem roku 
2021 proběhlo veřejné projednávání, nyní 
máme v rukou defi nitivní verzi se zapracova-
nými připomínkami. Ta se teď stává podkla-
dem pro rozhodování ve stavebním řízení,“ 
dodala starostka. 

-ves-

Z jednání rady: Prostory kinokavárny budou mít lepší akustiku

 11. 2. Popětadvacáté se sešli zastupitelé 
našeho města. Podpořili první rozpočtové 
opatření, rozdělili dotace spolkům a organi-
zacím a zvedli ruce pro změnu zřizovací listi-
ny CVČ Pavučina, díky které její zaměstnanci 
můžou zajišťovat dopravní výchovu pro žáky 
základních škol z okolního regionu.

• Vedení města vyčlenilo z rozpočtu 3 mili-
ony korun na podporu činnosti zájmových 
a neziskových organizací. V prvním kole 
zastupitelé rozdělili přes 2,4 miliony 
korun a podpořili téměř tři desítky subjek-
tů. „Nejvíce peněz poputuje do sportu. 
Získali je například tělovýchovná jedno-
ta, házenkáři, šachisté, plavecký klub, 
karatisté a další. Na nesportovním poli 
dotace míří například do farnosti, svazu 
tělesně postižených, fotoklubu, skautům 
i na podporu domácí hospicové péče,“ 
vyjmenovala účely starostka města, Hana 
Potměšilová. O žádosti fotbalistů (FC 

Hustopeče) na údržbu tréninkové hrací 
plochy, kabin a pokrytí provozních nákla-
dů zastupitelé nerozhodli, ale posunuli 
ji k dalšímu projednání. „Před fi nálním 
verdiktem se sejdeme s vedením sportovní-
ho zařízení města (SPOZAM), tělovýchovné 
jednoty i fotbalového klubu a upřesníme 
si, kdo bude zajišťovat pravidelnou údržbu 
fotbalových hřišť na stadionu, což souvi-
sí s poskytnutím dotace,“ vysvětlil důvod 
odkladu rozhodnutí místostarosta Bořivoj 
Švásta.

• Šanci na získání fi nancí z rozpočtu města 
mají i další zájemci splňující podmínky. 
Uzávěrka druhého kola žádostí o dotace, 
ve kterém zbývá rozdělit ještě více než půl 
milionu korun, je 30. června 2022.

• Zastupitelé schválili první rozpočtové opa-
tření v letošním roce. Jedná se především 
o přesun a navýšení peněz na nedokonče-
né investice a opravy z předchozího roku. 

Zastupitelé počítají rovněž s rezervou 
na fi nanční spoluúčasti u projektů, které 
získají dotaci z národních či evropských 
zdrojů nebo s výdaji na odstranění případ-
ných neodkladných havarijních stavů. Tyto 
investice a opravy se do rozpočtu dostanou 
dalšími rozpočtovými opatřeními v souvis-
losti s aktuální situací.

• Centrum volného času Pavučina zajistí 
nově dopravní výchovu na dopravním hřišti 
v ulici Lipová. „Cílem této výchovy, která je 
zařazena do povinné školní docházky žáků 
4. a 5. tříd, je zvýšit povědomí dětí o bezpeč-
nosti provozu na pozemních komunikacích. 
Až do loňského roku ji zajišťovali zaměst-
nanci AR autoškoly. Od nynějška ji převez-
mou pracovníci CVČ Pavučina, kteří mají 
kompetence k výchovně vzdělávací činnosti 
pro děti i dospělé,“ vysvětlila Potměšilová.

-hrad-

Zastupitelé rozdělili dotace a rozšířili činnost Pavučiny
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Na radnici zavlaje tibetská vlajka
Město Hustopeče se opět připojí do mezi-

národní kampaně Vlajka pro Tibet. Vyvěšením 
tibetské vlajky tak vyjádří podporu malé-
mu národu, který má podobně jako Česká 
republika před rokem 1989 přímou zkušenost 
s totalitním režimem a okupací. Vlajka bude 
vyvěšena 10. března, kdy si svět připomíná 
63. výročí povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci Tibetu.

V březnu zaparkuje na náměstí digitální 
laboratoř FabLab Experience

Po třech letech se do Hustopečí vrací návěs, 
který se po zaparkování promění v dílnu plnou 
moderních výrobních strojů. Digitální pojízd-
ná laboratoř je vybavená např. elektronovým 
mikroskopem, laserovou řezačkou, 3D tiskár-
nami nebo robotickým ramenem. FabLab 
Experience navštěvuje školy napříč regionem 

a seznamuje je s nejmodernějšími technologi-
emi. Do města přijede na pozvání SOŠ a SOU 
a Gymnázia. „Schválili jsme umístění kami-
onu ve spodní části náměstí. Školy se mohou 
těšit na 90 minutové výukové programy. Chtěli 
bychom domluvit i volné termíny pro veřej-
nost,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.  

Městské služby získají novou sekačku  
Radní schválili uzavření kupní smlouvy 

na prodej dvou traktorů zn. Zetor z majetku 
města Hustopeče. Finance z prodeje budou 
investovány do nákupu nové sekačky - mulčo-
vačky, kterou budou pracovníci městských 
služeb používat ve svažitých terénech. 

-ves-

Město Hustopeče odsuzuje útok na Ukrajinu a nabízí pomoc
 26. 2. Město Hustopeče v souvislosti s nevy-
provokovaným válečným konfliktem na Ukra-
jině stojí jednoznačně na straně napadené 
Ukrajiny, odsuzuje agresi Ruska a je připrave-
no nabídnout pomoc ukrajinským občanům.

Víte-li o někom, kdo potřebuje pomoc přímo 
v Hustopečích, kontaktujte Krizový štáb ORP 
Hustopeče: Robert Novák, tel.: 606 610 878

V pondělí 28. února zasedla Rada města, 
aby zformulovala konkrétní kroky:
• poskytnutí fi nanční pomoci nebo nabídky 

ubytovny v Celném,
• aktivní řešení již podaných žádostí 

o ubytování. 

Do Brna a okolí od 26. února přijíždí váleč-
ní uprchlíci. Centrum pro cizince Jihomorav-
ského kraje, Magistrát města Brna a Diecézní 
charita Brno aktuálně vytvořili online databá-
zi, do které lze vkládat nabídky ubytování.

Jednotný postup pro občany Ukrajiny 
na území České republiky při migraci 
v souvislosti s vojenským útokem Ruska na 
Ukrajinu:

Občané Ukrajiny prchající z oblastí zasa-
žených válečným konfliktem a zdržující se na 
území České republiky se musí zaevidovat na 
pracovišti Ministerstva vnitra – odboru azylo-
vé a migrační politiky.

Adresa a kontaktní údaje pracoviště
 v Jihomoravském kraji:
Ministerstvo vnitra
 – odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj
Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno-Slatina
tel.: 974 801 801 (informační a objednávací linka)

Řada neziskových organizací spustila veřej-
né sbírky na pomoc lidem z Ukrajiny:
• Charita Česká republika • Člověk v tísni
• ADRA CZ • Český červený kříž
• UNICEF Česká republika • Nadace Via

-nov-

V době uzávěrky Hustopečských listů se 
o možné válce pouze spekulovalo. Situace se 
ovšem velmi rychle změnila. Předtím, než šly 
listy do tisku, se nám na poslední chvíli poda-
řilo přidat tento krátký přehled odpovědí na 
nejhledanější otázky dneška. 

Svoboda projevu
Vstoupili jsme do chaotických časů a bude-

me zavalení informacemi, videi a fotkami 
z Ukrajiny. Každý má právo vyjadřovat své 
názory způsobem, který považuje za vhodný, 
ale i svoboda projevu má své limity.  Pokud 
by někdo veřejně - na demonstraci, nebo 
na sociální sítí (IG, FB, Twitter), vyjadřoval 
souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu 
nebo v této souvislosti vychvaloval čelní před-
stavitelé Ruské federace, mohl by za jistých 
podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti 
za trestný čin schvalování trestního činu podle 
§ 365 trestního zákoníku, případně za trest-
ný čin popírání, zpochybňování, schvalování 
a ospravedlňování genocidy podle § 405 trest-
ního zákoníku. 

Nešiřme neověřené 
informace, nevytvářejme 
si názor na jakoukoliv 
situaci z komentářů lidi 
v diskusích na sociálních 
sítí. Vytvářejme si názory 
ze srovnání několika ověře-
ných zdrojů. 

NATO -  co pro nás znamená být 
členem? Může NATO zasáhnout do 
bojů na Ukrajině?

NATO bylo dne 4. dubna 1949 založené 
Severoatlantickou smlouvou. Má 30 členů, 
většina z nich jsou evropské státy. Česká 
republika vstoupila do NATO dne 12. břez-
na 1999. Je to nejsilnější vojenský spolek na 
světě, ve kterém platí, že pokud hrozí zvýše-
né nebezpečí jedné členské krajině, ostatní jí 
pomůžou. 

Jelikož Ukrajina není členem NATO, nemů-
že zde NATO vojensky zasáhnout. Ale, i když 
Ukrajina není členem, je v souladu s meziná-
rodním právem posílat na Ukrajinu vojenskou, 

materiální a humanitární 
pomoc, aby se Ukrajina 
dokázala lépe bránit. 

SWIFT - co to je, jak 
jeho odstřihnutí ovlivní 

Rusko a jak nás?
Zjednodušeně, SWIFT 

je systém, díky kterému běží 
mezinárodní obchod. Je to síť, 

ve které jsou bezpečně propojené 
fi nanční instituce v téměř 200 krajinách světa. 
Umožňuje, aby mezi sebou banky různých 
zemí mohly provádět platby. Pokud bude 
Rusko odpojené od systému SWIFT, nebude 
moct přijímat nebo posílat platby do zahrani-
čí nebo nakupovat online. 

Předpokládané dopady na nás jsou zdražo-
vaní energií a také to zasáhne měny. 

Mgr. Mária Capová, 
Referent státní správy a samosprávy
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 2. 2. Dvě průmyslové haly s více než 
stovkou pracovních míst, supermarket, myčka 
aut a nákupní zóna s menšími prodejnami. Za 
Hustopečemi ve směru na Starovice roste nová 
obchodní a průmyslová zóna v celkové hodno-
tě přes půl miliardy korun.

Dva velcí investoři se sešli na zelené louce 
za Hustopečemi ve směru na Starovice. První 
z nich už kopl do země a v zadní části pozem-

ků blíže cyklostezce buduje průmyslový areál 
o rozloze 8,2 ha, na kterém vyrostou dva 
objekty pro logistiku a lehkou výrobu. Součás-
tí projektu v hodnotě 400 milionů korun je 
i napojení na místní komunikace.

„Město Hustopeče už od roku 2016 intenziv-
ně pracuje na realizaci územního plánu v této 
lokalitě. Celé to začalo zakoupením pozemků 
a pokračovalo se v loňském roce prodloužením 
komunikace v ulici Žižkova, kde se vybudovala 
i nová parkovací místa a veřejné osvětlení. Ten 
projekt skončil výstavbou nového kruhového 
objezdu ve směru na Velké Němčice, který 
na své náklady vybudovala fi rma Contera - 
developer, který v nové zóně nyní staví první 
halu. Objezd nám fi rma předala do vlastnictví 
a my jej zase předáme Jihomoravskému kraji,“ 
vysvětlila souvislosti starostka Hana Potměši-
lová, která je s oběma investory v kontaktu.

Po dokončení prací na okružní křižovat-
ce začala stavba samotné průmyslové zóny. 

Do konce července tohoto roku bude hoto-
vá první hala s více než 90 pracovními místy 
a na její otevření plynule naváže stavba druhé 
haly s dalšími 30 volnými místy. Velkou deví-
zou projektu je 45% procent zeleně a stromů 
v okolí hal.

Obchodní část rozlehlého areálu se začne 
budovat později. „Firma Kutari předpokládá, 
že by během podzimu tohoto roku mohla 
získat stavební povolení tak, aby v průbě-
hu roku 2023 měli hotovo. Už dnes můžeme 
prozradit, že v té obchodní části vyroste super-
market Kaufland, mycí linka pro auta a nákup-
ní zóna s prodejnami nejrůznějšího druhu, 
jaké známe třeba z Břeclavi nebo Hodonína,“ 
tlumočila starostka plány druhého develope-
ra.

Samotné Město Hustopeče má v blízkosti 
staveniště vlastní investice v hodnotě celkem 
13 milionů korun, a to veřejné osvětlení k nové-
mu kruhovému objezdu a novou komunikaci 

 3. 2. Dobročinný obchůdek spolku Nara-
na na Kollárově ulici funguje již druhým rokem 
a kromě re-use obchůdku organizují zdejší 
maminky i workshopy, přednášky a seminá-
ře. Koncem loňského roku k nim přibyly i dvě 
nové aktivity. Obchůdek slouží jako výdejní 
místo internetového tržiště Scuk.cz a funguje 
zde i sklad pro pěstouny.

„Sklad pro pěstouny je místo, kam může 
kdokoliv přinést použité, ale nerozbité a funkč-
ní věci po svých dětech. My je tady shromažďu-
jeme a náhradní rodiče, kteří cokoliv potřebují, 
si sem mohou přijít a věci si odnést,“ popsala 
jednoduchý princip pomoci náhradním rodi-
nám koordinátorka skladu Jitka Fialová.

Podobných skladů funguje po celé republi-
ce několik desítek a jejich seznam je k nahléd-
nutí na webu organizace Dobrá rodina, která 

pomáhá náhradním rodičům. V Hustopečích 
je sklad spojený právě s dobročinným obchůd-
kem. 

Výtěžek z prodeje všeho zboží v obchůd-
ku putuje do sociálně terapeutických dílen 
Radost v budově Pavučiny. Za loňský rok jim 
takto vydělali přes 60 000 korun. Přinést nevy-
užívané věci k dalšímu využití může každý

A když už budete mít do Narany cestu 
využijte i jejich služeb výdejního místa inter-
netového tržiště Scuk, na kterém můžete 
nakoupit kvalitní potraviny a další výrobky od 
lokálních farmářů z České republiky.  K nákupu 
je třeba registrace na webu www.scuk.cz a pak 
si zvolit jako výdejní místo Naranu Hustope-
če. „Nakupovat lze po celý týden a je možné 
udělat několik objednávek v jednom týdnu. 
Každé úterý obvykle mezi 16. a 17. hodinou si 

pak zákazníci mohou zboží vyzvednout tady 
u nás,“ vysvětlila Feketeová. Velkou devízou 
tohoto projektu je doručení zdarma. A na 
zakoupených produktech si určitě pochutnáte.

-nov-

V Naraně podporují farmáře i náhradní rodiče

V Naraně je i sklad pro pěstouny.
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 17. 2. V polovině února roku 2012 byly 
v mandloňových sadech vztyčeny první nosné 
kůly budoucí rozhledny. Masivní objekt z oceli 
a dřeva byl veřejnosti poprvé otevřen o pár 
týdnů později, na historicky prvních Slavnos-
tech mandloní a vína 31. března.

Rozhledna stojí na okraji mandloňové-
ho sadu na Hustopečském starém vrchu 
v nadmořské výšce asi 300 m. Vysoká je 17,4 m, 
přičemž vyhlídková plošina se nachází ve výšce 
12,6 m. Vyprojektovali ji Ing. Antonín Olšina 
a Ing. Martin Novák. Postavila ji společnost 
TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Hlavní nosné slou-
py jsou z modřínového dřeva, podlahy z dubu 
a další dřevěné části jsou smrkové.

Rozhledna se dvěma vyhlídkovými ploši-

nami byla veřejnosti poprvé zpřístupněno 
a slavnostně otevřena na prvním ročníku Slav-
ností mandloní a vína 31. března 2012 a od té 
doby k ní každoročně proudí davy turistů, kteří 
se chtějí pokochat výhledem do okolí či na 

přilehlé mandloňové sady.
V roce 2015 se rozhledna dočkala i obno-

vy nátěru. Údržba a drobné opravy probíha-
jí kontinuálně, aby bylo zajištěno bezpečí 
návštěvníků. Největší nápor jich klasicky zaží-
vá při Slavnostech mandloní a vína, letos to 
bude víkend 25. - 27. března.

A věděli jste, že hustopečská rozhledna má 
své dvojče? Jmenuje se Anna a stojí na Anen-
ském vrchu v orlických horách a podobnost je 
prý čistě náhodná. Podívejte se na fotografi i 
a posuďte sami.                                                          -nov-

Rozhledna v sadech stojí už 10 let

◀ Rozhledna Anna v Orlických horách.
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Do konce července bude hotová první hala.

Za Hustopečemi roste nákupní a průmyslová zóna
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 17. 2. Sklenka dobrého vína či šálek 
výběrové kávy, k tomu kousek dortu či domácí-
ho pečiva. Na občerstvení před či po fi lmových 
a divadelních představeních jsme v husto-
pečském kině vinou všech opatření a malého 
zájmu provozovatelů tak trochu odvykli. Díky 
kolektivu Café Auspitz ale jistě brzy navážeme 
tam, kde jsme přestali. Provozovatelé muzej-
ní kavárny si vzali do péče i kinokavárnu, nově 
pod trefným názvem Café KOKINO.

Vláda zrušila covidová omezení a do husto-
pečského kina se tak mohou vypravit všichni 
diváci, kterým byla kultura několik měsíců 
zapovězena. Kromě fi lmových a divadelních 
představení na ně čeká i nově otevřená kavár-
na. Jmenuje se Café KOKINO a jejím provozo-
vatelem jsou staří známí z Café Auspitz. „Není 
to tady klasická cukrárna. Je to kavárna, která 
prozatím bude otevřena podle programu kina. 
Aktuální otevírací dobu tak budeme zveřej-
ňovat jednak na vývěsce před kinem, ale také 

na našich sociálních sítích,“ vysvětlila hned na 
úvod provozovatelka kavárny Irena Vrbová.

Nabízený sortiment bude v mnohém 
podobný, jako v muzejní kavárně. Nebudou 
chybět vyhlášené brownies či domácí loupáč-
ky a nepřeberné množství poctivých dortíků. 
Samozřejmostí je pak vynikající káva. „Kvalit-
ní výběrová káva je naše priorita, stejně jako 
kvalitní čaje, vína a limonády. Co se týká dezer-
tů, tak ty si budeme nadále péct sami tak, 
jak jsou na to naši zákazníci už zvyklí. Časem 
možná zařadíme nějaké zdravější dezerty, raw 
a podobně, abychom tu nabídku trochu oddě-
lili,“ představila plány kavárny Vrbová.

Zázemí a účelnost prostor v kině však dovo-
luje širší využití, čehož chtějí provozovatelé 
postupně začít využívat. „Chtěli bychom se 
tady soustředit hlavně na odpalované těsto, 
protože je spousta možností, jak je využít. 
A tím, že jsme v kině a spousta návštěvníků má 
návštěvu fi lmů a divadel spojenou se slaným 

občerstvením, tak bychom chtěli vyzkoušet 
odpalované těsto na slano, slané věnečky či 
větrníky, chlebíčky a podobně,“ těšila se provo-
zovatelka.

Kavárna se sice teprve rozjíždí, ale už teď si 
tam můžete před každým fi lmem či předsta-
vením zajít na něco dobrého.

-nov-

Návštěvníky kina vítá nové Café KOKINO

Před kinem nebo divadelním představením si můžete 
zajít na kávu i něco na zub.
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Budova základní umělecké školy se dočkala nové výmalby
 18. 2. Od konce ledna se v budově 

Základní umělecké školy Hustopeče pilně 
pracuje. Zdejší třídy i chodby se po několika 
letech dočkají nové výmalby.

Budova základní umělecké školy na 

Komenského ulici voní po barvách. Nemohou 
za to však výtvarné obory, ale učni z blízkého 
učiliště, kteří postupně malují všechny třídy 
a chodby. „S malováním jsme začali koncem 
ledna, střídá se tu šest až osm žáků naší školy, 
kterou oslovilo vedení města Hustopeče,“ 
popsala spolupráci mistrová Bronislava Horá-
ková ze SOŠ a SOU Hustopeče.

Podnět na vymalování všech 11 tříd 
a chodeb vzešel od ředitele školy, který radu 
města upozornil, že výmalba nebyla ve škole 
provedena už několik let. „Mým záměrem 
samozřejmě je školu stále obnovovat a opra-
vovat,“ těšil se z průběhu prací ředitel Miroslav 
Brúček.

Základní umělecká škola funguje v budo-
vě bývalé mateřské školy od roku 1991 a od 

té doby se dočkala jen dílčích oprav. Poslední 
velkou investicí byla v roce 2020 nová stře-
cha za bezmála tři čtvrtě milionu korun. 
Výmalba starých tříd musí probíhat opatrně. 
„Musíme používat penetraci, protože omítky 
jsou staré a loupají se. Plochy proto nejdříve 
penetrujeme a následně nanášíme klasickou 
barvu,“ popsala postup prací Horáková.

Výmalba probíhá při plném provozu školy, 
což práce trochu protahuje. Náklady se vyšpl-
hají na necelých osmdesát tisíc korun. „Je 
to náročné v tom, že každý den v půl jedné 
musí být malovaná třída už vyklizená, aby 
zde mohla probíhat výuka. Termín dokončení 
máme do konce dubna, tak se budeme snažit 
to stihnout,“ doufala Horáková.

-nov-Základní umělecká škola prokoukne novou výmalbou.
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Městská knihovna půjčuje elektronické knihy
Městská knihovna Hustopeče ve spoluprá-

ci s portálem Palmknihy.cz zavedla pro své 
čtenáře službu půjčování e-knih. Vypůjčit si 
můžete současnou produkci českých naklada-
telů v elektronické podobě.

E-knihy lze číst pouze na čtečkách eRea-
ding.cz START2/START3, telefonech (smart-
phone) a tabletech s operačním systémem 
Android a iOS pomocí aplikace eReading.

Pravidla půjčování:
•  podmínkou je platná registrace v knihovně
•  registrace se stejným emailem, který máte 

zadaný v knihovně, na www.ereading.cz
•  stažení aplikace eReading do čtečky, table-

tu či smartphonu

• přihlášení čtenáře do konta knihovny 
a vyhledání e-knihy v katalogu Tritius 
knihovny

• výpůjčka je omezena na 2 knihy na dobu 
31 dnů

Jak se zapojit do eVýpůjček:
•  Zaregistrujte se v knihovně.
•  Zaregistrujte se na stránkách www.erea-

ding.cz (se stejnou emailovou adresou, která je 
uvedena v čtenářském kontě katalogu knihov-
ny). Případně oznamte jinou emailovou 
adresu knihovně.

•  Stáhněte si aplikaci eReading do čtecího 
zařízení, která je k dispozici ke stažení 
zdarma na Google Play pro Android (verze 

4.1 a vyšší) nebo přes App store pro iOS 
(verze 8.4 a vyšší).

Jak si vypůjčit e-knihu:
•  Přihlaste se do on-line katalogu Vaší 

knihovny.
•  U vybraného titulu zvolte tlačítko „Půjčit 

e-knihu“. Po stisknutí tlačítka se Vám 
zobrazí oznámení o úspěšném provedení 
e-výpůjčky. Na emailovou adresu Vám 
dorazí oznámení o uskutečněné eVýpůjčce.

Věříme, že tato služba si najde své příznivce 
a bude vítaným přínosem pro naše uživa-
tele.

Knihovnice
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CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Společná aktivita spojila hustopečské církve
 25. 1. Týden modliteb za jednotu křes-

ťanů je mezinárodní křesťanská ekumenic-
ká iniciativa. Od roku 1908 se koná každý rok 
v termínu od 18. do 25. ledna. Jejím cílem je 
spojit křesťany z různých církví po celém světě. 
Hustopečští duchovní se do aktivity zapojují 
každý rok a letos se sešli v neděli 23. ledna. 

O zábavu i spolupráci se postaraly papíro-
vé hvězdičky. Viděli jsme na východě hvězdu 
a přišli jsme se mu poklonit. Verš z Matoušova 
evangelia se letos stal mottem Týdne modli-
teb za jednotu křesťanů, do kterého se společ-
nou bohoslužbou opět zapojily i hustopečské 
církve. „Letos to bylo pojaté jako putování za 
hvězdou, ke které putovali kdysi i tři králové. 
A my, křesťané z různých církví také putuje-
me k jednomu cíli, takže proto právě tento 
verš. Všechny texty jsou společné pro celý svět, 
každý rok je připravují křesťané z jiného koutu 
Země, letos je sepsali teologové a věřící z Liba-
nonu,“ vysvětlil děkan Jan Nekuda.

Místem ekumenického setkání v Husto-
pečích se stal kostel České církve evangelické, 
která hustopečským věřícím také představila 
svého nového kazatele. „Ještě jsem se nestačil 
poznat a pozdravit se všemi farníky, to bude na 
delší dobu. Ale prošel jsem si město a už i vím, 
kam zajít na oběd. Co mě ale trochu vyvedlo 
z míry, bylo, že jsem si ještě začátkem roku 
zašel nakoupit do nedalekého supermarketu 
a o týden později už byl zavřený a prý se bude 
bourat. Tak teď ještě hledám místo, kam budu 
chodit na nákupy,“ smál se Jiří Gruber, který 
od začátku roku převzal do správy farnosti 

v Hustopečích a Nikolčicích.
Pro účastníky ekumenické bohoslužby si 

Jiří Gruber se svou ženou připravil i vsuvku 
v podobě ručně vyráběných hvězd s citáty 
z Bible, které věřící mohli zavěsit na připrave-
né plátno. Společná aktivita prolomila ledy, 
což je i smyslem ekumenických iniciativ. „Já 
v ekumeně vidím velký potenciál, protože 
jenom díky těmto společným setkáním si 
každá církev může uvědomit, že není sama, že 
není ani dokonalá, ale ani méněcenná. Teprve 
tady se nám rozšíří obzory, že k Bohu a lidem 
existuje mnoho cest, víra se projevuje různými 

způsoby a nedá se říci, který je správný a který 
není,“ zamyslel se Gruber.

Společného setkání se bohužel nemoh-
li zúčastnit zástupci Apoštolské církve, ale 
v brzké době se jistě brzy sejdou ke společným 
přípravám Noci kostelů, která vypukne v pátek 
10. června. „Pan farář Gruber již nadnesl 
myšlenku, že bychom měli vyladit programy 
v jednotlivých kostelích tak, aby se důležité 
body vzájemně nepřekrývaly. Možná by stálo 
za to tisknout všechny programy ve všech 
kostelích dohromady,“ těšil se na spolupráci 
děkan Nekuda.                                                             -nov-

Ekumenická bohoslužba se konala v kostele České církve evangelické.
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Sportovní inspirace

V měsíci únoru se pozornost mnohých lidí 
soustředila na velkou sportovní událost – na 
zimní olympijské hry. Setkali se zde nejlep-
ší sportovci z celého světa, aby mezi sebou 
soutěžili v nejrůznějších disciplínách. Sport 
ale není jen záležitostí vrcholových sportovců. 
V každé době žili lidé ve společenství a bavili 
se hrami a pohybovými aktivitami, radovali se 
ze zdokonalování svých fyzických schopností 
a soutěžili mezi sebou. Nedávno se mi dostal 
do rukou dokument O křesťanské perspekti-
vě sportu, kde je citát velkého učitele Tomáše 
Akvinského. Ten napsal, že existuje „ctnost ve 
hrách“. Měl na mysli, že ctnost se cvičí umírně-
ností. Z toho důvodu by ctnostný člověk neměl 
pracovat bez ustání, ale má zapotřebí určitý 
čas pro hru a oddych.  Mnoho lidí cítí potřebu 
nacházet vhodné formy fyzické aktivity, která 
by pomáhala k nalezení blahodárné rovnová-

hy mezi myslí a tělem. Třeba, že se rozhodnou 
vydat se na procházku, jít pracovat na zahrád-
ku, vyrazit na výlet, jít si zahrát fotbal, zapla-
vat nebo zalyžovat. Přestože nás pak něco bolí 
a jsme utahaní, zjišťujeme, že to není tak špat-
né, že je nám dobře, že jsme si celkově odpo-
činuli. 

Bible nás učí, že člověk je jednotou těla, 
duše a ducha, proto potřebujeme rozvíjet svou 
osobnost ve všech dimenzích. Nezanedbá-
vat pohyb, ale ani studium, přátelství, službu 
druhým. A také nezanedbávat náboženskou 
formaci.  Kvůli sportu nezanedbat vše ostatní. 
Je pro mě vždy povzbudivé, když se dozvídám 
o sportovcích, kteří i při vrcholovém sportu 
nepřestávají s životem víry a službou svým 
bližním.

Sport je také školou týmového ducha, kde 
sportovec dává svoje dary a talenty do služby 

celého týmu, pracuje s ostatními pro dosažení 
společného cíle. Velký tým je tvořen osobnost-
mi, které nehrají samy, ale společně. Nějaký 
fotbalový tým může mít nejlepšího útočníka 
na světě, ale nebude velkým mužstvem, když 
nebude mít brankáře, obránce, záložníky, 
když hráči nebudou mezi sebou spolupraco-
vat. Každý by rád dal na hřišti svůj gól. Jedním 
z velkých umění je ale nahrát na gól druhé-
mu, přihrát spoluhráči, který je v lepší pozici 
nebo přihrát někomu, kdo se teprve učí, kdo 
je objektivně slabší, nešikovnější, pomalej-
ší, kdo je teprve v začátcích. Tomu se učíme 
i v životě -  spolupracovat mezi sebou, dát šanci 
druhým, nevidět jen sami sebe, spolupracovat 
na dobrých plánech s ostatními. Kéž se nám to 
daří!

Jan Nekuda,
děkan
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Po mnoha odkladech jsme se jednu únoro-
vou sobotu pustili do úklidu půdy. Zapojila se 
celá rodina a vyvezli jsme na skládku několik 
přívěsných vozíků naplněných nyní už zbyteč-
ným harampádím. Ale znáte to. Stačí, aby 
z jedné krabice vypadla pohlednice, staré 
noviny, rozbitá hračka - a člověku to nedá 
a sehne se, aby se podíval, čeho se zbavuje.

Tentokrát jsem svůj „poklad“ vytáhl doslo-
va z popelnice. Házeli jsme do ní maličkosti, 
které nestálo za to vyvážet na vleku. Když jsem 
popelnici bezděčně otevřel, abych se podíval, 
jak už je plná, zahlédl jsem předmět, který ve 
mne vyvolal řadu vzpomínek. Byly to zápalky, 
které jsem kdysi na základní škole dostal od 
svého nejlepšího kamaráda. To znamená před 
nějakými 60 lety! 

Jejích zvláštnost spočívala v tom, že to 
nebyla ona typická krabička, jaké dodnes 
známe, ale podlouhlý papírový pás, který 
když se otevřel, tak se v něm skrývalo víc jak 
sto papírových zápalek seřazených pěkně do 
řady za sebou. Na přední straně byla stylizo-
vaná kresba domků holandského městečka. 
Tenkrát mělo všechno ze západu punc vzác-
nosti, a když mi kamarád tyhle neobvyklé 
zápalky věnoval, pyšně jsem si je vystavil do 
knihovny a nikdy jsem je nepoužil, aby zůstaly 
celé a nepoškozené. Pak se někde ztratily při 
stěhování a dávno už jsem na ně zapomněl.

Nyní jsem je opět držel v ruce a v duchu 
jsem se vrátil do svých klukovských let. Kama-
rád asi před dvaceti lety zemřel a ty zápalky 
mi ho znovu připomněly. A já mám teď jeho 
dávný a znovu nalezený dárek vyhodit? Nikdy! 
Nikomu jsem nic neřekl a nenápadně jsem 
notně zaprášené holandské zápalky zastrčil 
do kapsy a zanesl si je domů.

Pak začala energetická krize. Rozhodli 
jsme se, že vytáhneme staré Petry a budeme 
si přitápět dřevem, abychom trochu ušetři-
li. Namontoval jsem staré kouřovody, usadil 
kamna, podstrčil pod ně plech, naplnil je 
starými novinami a třískami a chystal se je 
zapálit. V  tom jsem si vzpomněl na holandské 
zápalky, které se mezitím ocitly v nepořádku 
na mém stole v neviditelné pozici pod štosem 
úředních papíru. Ale našel jsem. 

Co kdyby ještě fungovaly? Po šedesáti letech 
na půdě, kde je jednou mráz, jindy vedro, v létě 
sucho, v zimě mlhavo? Ale zkusím to. A před-
stavte si, že krátká papírová zápalka po prvním 
škrtnutí bez problémů vzplála. Honem jsem ji 
přiložil k novinám, aby mi nezhasla. Spoleh-
livě však hořela, dokud nevzplál celých obsah 
kamen. Jen si to představte. Šedesát let tam ta 
jiskra čekala, až někdo škrtne a bez zaváhání 
vydala energii, která v ní dřímala. Asi jsem měl 
štěstí a hmátl jsem po té jediné, která ještě 
z nějakého důvodu fungovala.

Ale ony fungují všechny! Už víc jak měsíc 
zapaluji každé ráno papírovými zápalkami 
a ani jednou se nestalo, že by jedna nevzplála, 
utrhla se jí hlavička nebo něco podobného. Ty 
zápalky mě už třicetkrát spolehlivě pomohly 
rozdělat oheň a zahřát se.

A protože jsem jen o pár let starší než ty 
zápalky, říkám si, že třeba i ve mně ještě něco 
dříme a když někdo škrtne a přeskočí jiskra, 
mohou se stát nečekané věci.

Už mnohokrát jsem byl svědkem, jak lidé, 
kteří celá léta církev a kostel obcházeli, se 
v určitém věku a situaci znovu objeví a vrátí 
k víře, kterou poznali v dětství. A nevyžaduje 
to od nich nějakou dalekosáhlou změnu nebo 
mimořádný zázrak. Prostě si vzpomenou, jak 
v mládí chodívali do kostela a k přijímání, jak 
se ve své dětské víře modlili a něco se v nich 
probudí. 

A když se pak odváží přijít do kostela, 
s překvapením zjistí, že jejich víra nikam 
nezmizela, ale je pořád na svém místě - v jejich 
srdci. A stačí jen škrtnout. Zaslechnout známá 

slova a melodie. Objeví v sobě tu starou víru, 
jako já našel zapomenuté zápalky na půdě. 
A vzpomenou si i na ty, kteří je ve víře vycho-
vali, jako já na svého nejlepšího kamaráda 
z dětství. 

Tam, kde kdysi přestali pro nedostatek času 
a jiných úkolů, mohou nyní opět navázat a ten 
oheň víry a naděje znovu vyšlehne a začne hřát. 
Ten oheň - ta energie víry, vděčnosti a naděje- 
tam zůstala a čekala, až ji znovu objevíme. 

Je fajn, když člověk zjistí, že některé věci 
stále fungují a nezklamou. A nemusí to být 
jen zápalky z Holandska. Kdo měl babičku, 
která ho naučila Otčenáš a Věřím v Boha, má 
i po mnoha letech nač navázat. Co je pevné 
a spolehlivé, to se neztratí, i když se to může na 
čas ocitnout na půdě nebo dokonce v popel-
nici. Je dobré si uklidit nejen na půdě, ale 
i v srdci. Ale všechno prosím vás nevyhazujte. 
Třeba se vám to bude ještě hodit.

Jiří Gruber, 
evangelický farář v Hustopečích a Nikolčicích

Oheň v nás

Zápalky, které přinesly tolik vzpomínek, pomoci ale 
i otázek.
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Bohoslužby v kuchyni nebo na gauči 
Každý, komu se nechce nebo nemůže v neděli dopoledne opustit svou vyhřátou kuchyň 

nebo obývák, může se nyní v přímém přenos účastnit bohoslužeb v evangelickém kostele 
v Hustopečích. Nikdo ho přitom neuvidí a bude v kostele tak říkajíc inkognito. Každou neděli 
v deset hodin. Stačí, aby měl připojení k internetu a zapojené reproduktory na svém počítači, 
ale totéž lze udělat i na trochu chytřejším mobilu. Když se připojíte na níže uvedenou adresu 
ve svém vyhledavači, dostanete se do virtuálního prostoru a měli byste vidět a slyšet, co se 
zrovna v našem kostele děje.  A po hodině se zase tiše odpojit a těšit se, že za týden to bude 
možné znovu. 

https://meet.vpsfree.cz/CCE_Hustopece_Nikolcice

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, 
která v Hustopečích provozovala očkovací 
centrum ve společenském domě a stále k nám 
přijíždí na další dávky, oznamuje, že v měsíci 
březnu spouští kampaň na doplnění zásob 
krve od dárců.

Krevní banka doufá, že díky spolupráci 
s Kinem Lucerna v Brně se podaří motivovat 

nové stálé dárce.
Nejvýraznější nedostatek krevních zásob 

má nemocnice aktuálně ve skupině A nega-
tivní, podstav oproti standardním zásobám 
je ale patrný ve všech skupinách. Situace se 
navíc může rychle měnit, proto v odběro-
vém centru uvítají každého, kdo může přijít 
a splňuje podmínky pro darování krve.

Daruj krev, zachraň život a pojď do kina!

Zájemci se mohou objednávat 
prostřednictvím online rezervačního 

formuláře nebo telefonicky 
na tel.: čísle 543 182 190.
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Pololetí je za námi.  Na začátku ledna jsme 
stihli i karantény dvou tříd.  Naštěstí nám toto 
drobné uzavření provozu nepokazilo plány. 
Podle rozpisu jsme s dětmi ukončili kurz 
Předškoláčka – tedy edukačně-stimulační 
hodiny. Nyní již můžeme rodičům nabídnout 
hovorové hodiny. V nich mezi čtyřma očima 
objasňujeme, na jaké úrovni připravenos-
ti na docházku do základní školy jejich děti 
jsou, popřípadě doporučujeme odklad školní 
docházky. Hovorové hodiny nabízíme v únoru 
i rodičům mladších dětí. Jsme rádi, když mají 
rodiče o pokroky svých dětí zájem. 

S dětmi si ale také užíváme různé progra-
my a projekty. Minulý týden u nás proběhl 

karneval, kde jsme si prošli průvodem masek, 
zasoutěžili a zatančili s klaunem. Dále se 
letos předškoláci zapojili do environmentál-
ního projektu Odrazy - obrazy křídel. Projekt 
plníme ve spolupráci s MAP Hustopečsko. 
Jeho hlavní myšlenkou je poznat blíže život 
ptactva v našem kraji a současně plnit úkoly 
ze stránek České společnosti ornitologické. 
Projekt je zaměřen na výtvarná zpracování 
tří témat. Současně chodíme pozorovat ptáč-
ky do přírody, lupou zkoumáme jejich peří, 
tvoříme z keramiky, na podzim jsme sbírali 
ptačí dobroty do spižírny. Také Trkmanka ve 
Velkých Pavlovicích nám vyšla vstříc a nabídla 
nám naučný program O ptáčcích na krmítku. 

Program jsme si užili.
A když zima odejde, čekají nás brzy i jiná 

dobrodružství. Tak nám držte palce, ať je nic 
nepokazí.

Kolektiv MŠ Pastelka

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA

Připravili jsme pro ptáčky dobroty.Děti se bavily na karnevalu. Navštívili jsme i naučný program O ptáčcích na 
krmítku.

Druhá polovina školního roku na Pastelce
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Měsíc únor je neodmyslitelně spojený 
s karnevalem, proto jsme i letos jeden takový 

uspořádali v naší školce. Karnevalu jsme se 
nevěnovali pouze jedno dopoledne, ale celý 
týden – společně jsme si povídali o masopus-
tu a tradicích s tím spojených, vyzdobili jsme 
si třídy, vyrobili škrabošky, masky a hudební 
nástroje. 

V úterý 8. února do školky nepřišly žádné 
děti, ale školka byla plná pohádkových posta-
viček – princezen, čarodějnic, pirátů, indiá-
nů, zvířátek a superhrdinů. Hned po svačince 
začal ten pravý karnevalový rej, který si pro 
nás připravila paní Sandra Riedlová. Všichni 

se rozpohybovali v rytmu tance, který vzápětí 
vystřídal představení jednotlivých masek. 

Potom přišlo na řadu plnění různých úkolů, 
které všichni bravurně zvládli. Děti skákaly 
v pytli, nosily míčky na lžíci, hrály na sochy, 
přetahovaly se lanem, házely na cíl apod. 
Čekalo na ně i malé překvapení – tombola. 

Velké poděkování patří rodičům našich 
dětí, kteří věnovali drobné dárečky, plyšáky 
a občerstvení. To vše dětem tento slavnostní 
den ještě více zpříjemnilo.

Kolektiv školky

Únor ve znamení karnevalu

Karnevalová zábava ovládla školku.
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ZŠ KOMENSKÉHO

Navštívili jsme Olympijský festival!
Ve středu 9. února jsme se s žáky VI. a VII. 

třídy vydali na výlet do Brna na Olympijský 
festival. Pro některé žáky byla už i cesta tam 
zážitkem, protože moc často vlakem nejez-
dí. Nejenom že jsme si mohli na vlastní oči 
prohlédnout, jak vypadají sporty na olym-
piádě, ale žáci si i vyzkoušeli různé sportovní 
disciplíny. Největším zážitkem byla jízda ve 
dvojbobu a střílení na terč v rámci biatlonu. 
Za odměnu si pak žáci vyrobili placky a dali si 
něco dobrého v občerstvení. Na festivalu se 
nám moc líbilo a děkujeme všem organizáto-
rům akce, kteří nám ochotně pomáhali s naši-
mi žáky. 

Lenka Matějková

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Olympijský festival jsme si moc užili. ▶ Fo
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Únor ve znamení pěti kruhů
Něco končí a něco začíná. Starší výtvarníci 

si konec prvního a začátek druhého pololetí 
zpestřili sladkou tečkou a veselým tvořením ze 
zdravých potravin.  Každý talíř měl svůj příběh. 
Nejlepší bylo nakonec všechno sníst, mňam!

Počátkem měsíce se vybraní žáci druhé-
ho stupně zúčastnili školního kola olympiá-
dy z českého jazyka. Děkujeme jim za účast 
a blahopřejeme oceněným.

Olympijská atmosféra pohltila i naši školu. 
Chodby zdobily tematické nástěnky. Druhý 
únorový týden si žáci užívali aktivit vztahu-

jících se k právě probíhajícím zimním olym-
pijským hrám. Stříleli na terče, užili si „suchý“ 
trénink krasobruslařů, mířili na cíl jako curlin-
goví mistři a na terče jako ostřílení biatlonisté. 
Malovali sportovce různými technikami. Po 
škole si prošli olympijskou stezkou a poznávali 
sporty tradiční i méně známé. 

Prvňáci si užili den svatého Valentýna. Ve 
skupinách se jim pracovalo báječně a těší se na 
další tematický den. Jejich kamarádi z „áčka“ si 
prožili pěkné chvilky s knihou v dílnách čtení. 
Tentokrát se porovnávali s hlavním hrdinou. 

Co asi mohli mít společného? Blond vlasy, 
radost z pohybu, mlsání a spoustu dalšího. 

Žáci z třetích ročníků dokončili plavecký 
výcvik. Poslední hodina byla plná her a zábavy, 
ani se jim nechtělo z bazénu. Ale museli. Brzy 
je vystřídají starší žáci. I oni chtějí dopilovat 
plavecké styly. 

Pilovali i osmáci, ale s opravdových pilní-
kem v technických činnostech. A že jim to šlo. 

Kolektiv ZŠ Komenského

Zdravé potraviny dětem chutnají. Děti poznávaly svátek zamilovaných.. Deváťáci se zdokonalovali v technických činnostech.
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Žijeme sportem 
Co všechno můžeme udělat pro své zdraví? 

Výživoví experti z první třídy už to ví!  V posled-
ních týdnech se dozvěděli mnoho zajímavého 
o správném a zdravém stravování, pitném 
režimu, kvalitním spánku a hygieně. Aktivně 
se učili rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny 
a zároveň pracovat v týmu. Ke zdravému život-
nímu stylu patří pohyb, kterého si také užili. 

A pohybu si užili také žáci druhého stupně, 
kteří se vydali na celé dopoledne bruslit do 
Brna za Lužánky. Pohybu a sportu se věnujeme 
i pasivně, a to jako fanoušci zimní olympiády. 

I naši žáci fandí českým sportovcům, například 
páťáci si vytvořili olympijskou nástěnku, na 
kterou zaznamenávají úspěchy našich spor-
tovců. Olympijská tematika se ovšem nachází 
ve více třídách, a to nejen na nástěnkách, ale 
i třeba v pracovních textech. 

Kromě olympiády se věnujeme samozřej-
mě i jiným tématům. Mladší žáci si hráli se 
slovy, tvořili rýmy a následně i vlastní básně. 
Jejich starší spolužáci z druhého stupně se 
zase v angličtině učili tvořit reklamní letáky 
a v češtině životopis pomocí webové aplikace 

Canva. Osvojili si tak pravidla nejen jednotli-
vých žánrů, ale i základy typografi e a estetiky. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Rozvíjení fi nanční gramotnosti 

Po stopách brněnského funkcionalismu

V letošním školním roce učitelé podpořili 
rozvoj fi nanční gramotnosti studentů a připra-
vili pro ně aktivity zaměřené na rozvoj těchto 
dovedností. Žáci, kteří se o tuto problematiku 
zajímají nejvíce, se navíc zapojili i do soutěže.

V měsíci lednu a únoru ve vybraných třídách 
proběhl na toto téma edukativní program.  
Během tří hodin strávených s odborníky 
z fi nanční společnosti si žáci vybraných tříd od 
kvarty po maturanty zahráli hru shrnující třicet 
let hospodaření české domácnosti. Své peníze 

mohli ukládat jak na spořící účty, tak využí-
vat k nákupu akcií, či dluhopisů. Cílem bylo 
vyzkoušet si, jak hospodařit a spořit na vlastní 
bydlení, vzdělání dětí a do penze. Hra je nejen 
bavila, ale i obohatila o důležité zkušenosti 
do života. Poděkování patří zaměstnancům 
společnosti Broker Consulting, kteří pro všech-
ny připravili barvitý a zajímavý program.

Již tradičně se studenti zapojili do soutě-
že Finanční gramotnost. V okresním kole 11. 
ročníku  v kategorii nižších gymnázií si  tříčlen-

ná sestava, ve složení Martina Knoflíčková 
(3.C), Lenka Burešová a Matěj Šrubař (oba 4.C),  
poradila s těžkými testovými otázkami a prak-
tickými úkoly velmi dobře a vyhrála. První 
místo získala i další sestava složená z Jitky 
Stritzlové, Jana Bartoně (oba 5.C) a Petra Soud-
ka (6.C) ve své  III. kategorii.  Oba týmy zaslou-
ženě postupují do krajského kola.

Mgr. D. Langerová za kolektiv pedagogů

Fakt, že se v Brně nachází známá vila 
Tugendhat chráněná organizací UNESCO, 
je všeobecně znám. Méně známo už je, že 
Ludwig Mies van der Rohe dlouho váhal, zda 
zakázku manželů Tugendhatových přijmout. 
Přesvědčila ho až návštěva Brna, které se na 
konci 20. let 20. století dynamicky rozvíjelo 
a v této době se stalo „zemí zaslíbenou“ pro 
všechny architekty orientované na moderní 
umění.  

S brněnskými funkcionalistickými objekty 
se 3. února na vlastní oči seznámili studenti 
septimy a 3.A. V rámci projektu fi nancované-
ho z dotačního titulu „Šablony II – Jeden den 

s odborníkem“ se zúčastnili exkurze do vily 
Tugendhat a pracovnice Domu umění města 
Brna MgA. et Mgr. Romana Horáková jim 
posléze představila 12 významných funkciona-
listických staveb v centru Brna.

Nejprve strávili hodinu a půl v samotné vile 
Tugendhat, již prošli od obytných místností 
v nejvyšším patře, přes „skleněný pokoj“ až 
po technické zázemí v suterénu. Pro většinu 
z nich to byla návštěva první a shodli se, že 
ocitnout se v tomto prostoru, zažít jej a procítit 
ho, je zkušenost, kterou žádný fi lm ani sebe-
lepší fotografi e nenahradí. 

Následovala část pro mnohé žáky náročněj-

ší – dvouhodinová procházka se zastávkami 
u jednotlivých budov s odborným výkladem 
o jejich historii i osobnostech architektů. Hotel 
Avion, palác Convalaria, někdejší obchodní 
dům Brouk a Babka, budova Komerční (dříve 
Moravské) banky, obytný komplex Alfa, Dům 
umění města Brna, to jsou jen některé ze 
zastávek, o nichž budou moci studenti zasvě-
ceně referovat. Doufejme tedy, že jména 
Bohuslav Fuchs, Otto Eisler, Jaroslav Polívka či 
Ernst Wiesner se žákům septimy a 3.A už vždy 
vybaví ve správném kontextu.

Mgr. B. Klobásková, 
vyučující anglického jazyka

ZŠ NÁDRAŽNÍ

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Příprava olympijských kruhů. Sportem ku zdraví. Žáci si dopřáli i zdravé svačiny.
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 17. 2. Ve čtvrtek 16. února se v Městské 
knihovně slavilo. Už poosmé se vyhlašovaly 
výsledky oblíbené dětské čtenářské soutěže 
Lovci perel. Letos si prvenství odnesla Štěpán-
ka Straková.

I tady však ještě nechala své stopy covido-
vá pandemie. Přečtených knih zdaleka nebylo 
tolik, jako v předešlých letech. „Bylo to dáno 
lockdownem, karanténami, ale třeba i tím, že 
jsme poměrně dlouho v knihovně fungovali 
pouze formou objednávek přes výdejní okén-
ko. Těch faktorů bylo více, ale i tak jsme rádi, 
že se nám přihlásilo 24 čtenářů, kteří dohro-
mady přečetli 470 knih. Odměňovali jsme 
od 12 nasbíraných perliček. Myslím si, že i tak 
soutěž splnila svůj účel,“ vysvětlila knihovnice 
Jana Unverdorbenová.

To dosvědčuje i fakt, že si všichni účastníci 
udělali čas a přišli si pro odměny za celoroční 
snažení. Nechyběli mezi nimi kluci a holky ze 
všech tříd základních škol. První místo si ale 
vyčetla třeťačka Štěpánka Straková. „Já jsem 
to trochu čekala, protože jsem si perličky pořád 
počítala. Nejvíc mě na tom bavilo to, že můžu 

číst tolik knížek,. Čtení mě baví,“ svěřila se po 
vyhlášení výsledků malá šampionka.

Samotný princip soutěže se za osm úspěš-
ných ročníků nezměnil. „Za každou přečtenou 

Žákyně třetí třídy porazila zkušené čtenáře

Lovkyně a lovci perel. 
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SPOLKY
Tanečníci a studenti se spojili

Po velice úspěšném divadelním projektu 
hustopečských studentů a tanečníků, který 
byl vyvrcholením volného zpracování námětu 
Troškovy pohádky Princezna ze mlejna z roku 
2019, se dalším podpořeným projektem Eras-
mus+ stal projekt s tématem zdravého život-
ního stylu a prevence různých patologických 

jevů.
 Společně na něm spolupracují studenti 

Gymnázia T. G. Masaryka a tanečníci TS Dance-
versity (Spolek dětí a mládeže Duhový svět) 
Hustopeče. Všichni se zúčastní dlouho připra-
vované výměny mládeže v řecké Kavale, Soluni 
a na Chalkidiki, kde se čeští účastníci budou 
zdokonalovat kromě geografi ckých a histo-
rických znalostí navíc i v dovednostech jazy-
kové komunikace v angličtině společně se 
40 mladými lidmi z Řecka a Finska, proto-
že společným pracovním jazykem je právě 
angličtina. 

Helsinské taneční studio Saiffa je českým 
partnerem už v druhém společném projektu, 
Finové se s tanečníky z Danceversity dokonce 
zúčastnili taneční soutěže a za týden společně 
strávené práce v tělocvičně gymnázia všichni 
dokázali vytvořit choreografi i, která nakonec 
získala na MČR 2. místo. Řecké taneční studio 
je ve spolupráci nově a všichni se na společnou 
práci moc těší.

Předpremiérou celé spolupráce bude 
společná choreografi e velké taneční produkce 
tří evropských zemí a následná soutěžní účast 
na MČR CDO, případně v postupových kolech 
mezinárodního charakteru IDO.

Téma projektu je zaměřeno na propojení 
tance, umění a zájmu o nové kultury, zdravý 
životní styl, trend dnešní mládeže, preven-

ci proti poruchám příjmu potravy jako je 
anorexie, bulimie a další nemoci. 

Do projektu se zapojí většina mladých lidí 
z ekonomicky znevýhodněných rodin. 

Jeho cílem je získat nové zkušenosti v oblas-
ti tance, naučit se pohybem vyjadřovat vlastní 
myšlenky a získat nové poznatky spojené se 
zdravým životním stylem a dobrými stravova-
cími návyky. Dále účastníci získají zkušenosti 
v oblasti neformálního vzdělávání a příležitos-
tí pro mládež v programu Erasmus+. Mladí 
lidé se seznámí se životním stylem a kulturou 
partnerských zemí, projekt bude prezentován 
na různých sportovních, kulturních i společen-
ských akcích. Každý účastník získá certifi kát 
Youthpass.

Všechno nasvědčuje tomu, že půjde 
o jeden z nejzajímavějších projektů na pobře-
ží nádherného Egejského moře.

 Mgr. Věra Komoňová, 
manažerka projektu Erasmus+ Mládež

Minulý projekt zavedl hustopečské studenty do 
Cannes. 
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HUSTOPEČE SE BAVÍ

 pokračování na straně 12 ▶
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 18. 2.  Jako byste sledovali něčí život 
v přímém přenosu. V Městském muzeu 
a galerii Hustopeče byla od neděle 6. února 
k vidění prodejní výstava obrazů malířky Bohu-
mily Kopcové, která bohužel zemřela před 
11 lety. Výstava zachycovala umělecký vývoj 
malířky od první až po poslední tvorbu. „Moje 
maminka byla výborná malířka. Umělecky 
nadaná byla odmalička. Později se učila napří-
klad u malíře Antonína Vojtka. Na výstavě jsou 
její úplně nejstarší i nejnovější obrazy. Posklá-
dali jsme je chronologicky za sebe, aby byl na 
první pohled vidět zajímavý vývoj, kterým si za 
život prošla,“ vyprávěla dcera malířky Renáta 
Svorová, která obrazy do Hustopečí přivezla.

Od ostře malovaných sytých obrysů se obra-
zy postupně mění v tmavé snové výjevy, které 
spojuje jediný bod – ženské tělo. Bohumila 
Kopcová totiž bohužel po celý život bojova-
la s těžkou nemocí, které nakonec podlehla. 
Její dcera se proto rozhodla poslat obrazy své 
maminky do světa. „Chci, aby dělaly radost 
ostatním, protože maminku znala spoustu lidí 
a spousta lidí by chtěla mít její obrazy doma. 
Samozřejmě mám i nějaké srdcovky, které jsou 
moje a ty nikdy nikomu neprodám,“ usmívala 
se Svorová.

Celá sbírka čítá přes 40 obrazů různých veli-
kostí. „Většinou jsou to olejomalby, ale mám 
tu i pár akvarelů. Začínala na deskách, později 
přešla na klasické plátno. Kromě ženského těla 
se na obrazech objevují i motivy přírody, ovoce, 

květin. Maminka byla nadšená zahradnice, a to 
právě přenesla i do obrazů,“ doplnila Svorová.

Prodejní výstava trvala do konce února. 
-nov-

Malby zachycují různé etapy malířčiny tvorby.Renáta Svorová přivezla obrazy své maminky.

Obrazy Bohumily Kopcové spojuje ženské tělo 
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 22. 2. Jeviště hustopečského kina se po 
více než dvou měsících konečně stalo útoči-
štěm herců. Především tedy jednoho herce, 
a to Miroslava Táborského, který v pondělí 21. 
února, exceloval v dlouho odkládané divadelní 
hře s příhodným názvem Blázinec.

Herec s nezaměnitelným hlasem si však ve 
hře na motivy E. A. Poea nestřihl pouze hlavní 
roli. Svou tvář propůjčil všem postavám, které 
se ve hře objevují. „Těch postav je patnáct, jdou 
na řadu postupně. Vv jednu chvíli mluví asi šest 
postav v jednom dialogu a to byl oříšek, který 
jsme museli s režisérem a zároveň autorem 
textu, Jaroslavem Gillarem, vyřešit – jak to 
uhrát s jedním hercem. Jde to, ale dá to trošku 
zabrat,“ usmíval se herec. 

Táborského můžete vidět vynikat i v jiných 
divadelních hrách, známý je především těmi 
v Divadle Járy Cimrmana. Nejen za svůj diva-
delní um už získal několik ocenění. „Těch cen 
mám víc, divadelní jsou dvě - Cena Alfréda 
Radoka a za bývalého režimu Cena literární-
ho fondu. Goyova cena je fi lmová, jedná se 
o španělskou obdobu Českého lva, kterou jsem 

získal za fi lm Dívka tvých snů. V českých luzích 
a hájích mám pak ještě Cenu Elsa, té si velmi 

považuji, neboť už se neuděluje, udělovala 
se tuším pět nebo šest sezon a byla to para-
lela k Českému lvu. Byla za televizní tvorbu 
a já jsem ji tehdy dostal za roli v seriálu Místo 
nahoře,“ podal výčet svých ocenění Táborský.

Herec Táborský už na Moravu neodmysli-
telně patří. Své jméno si tu vybudoval přede-
vším díky vinařským fi lmům a seriálům, které 
právě v okolí Hustopečí natáčel. „Hustopeče-
mi jsem projížděl mockrát, zvláště když jsme 
točili Vinaře a bydleli v Zaječí, „ přitakal herec. 

„Jednou jsem tu dostal pokutu za rychlost, ale 
bylo to jen o pár kilometrů! Ale nezlobím se, 
prostě jsem neměl jet rychleji. Aspoň vím, kde 
tu máte radary, takže už si dávám pozor,“ dodal. 

Už brzy se mu tato znalost bude obzvláště 
hodit. Od května se totiž chystá Hustopečemi 
opět projíždět, a to na natáčení dalšího vinař-
ského seriálu s pracovním názvem Pálava.

Na divadelní představení se po dlouhé době 
mohli přijít podívat všichni, a to bez omezení. 
Odpadla totiž povinná kontrola bezinfekčnosti. 

-slam-

Miroslav Táborský přivezl do Hustopečí Blázinec

Táborský zvládl odehrát dialog šesti osob. 
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knihu, která je označena mušličkou, děti vyplní 
pracovní list a dostanou perličku. Kdo nasbírá 
perliček nejvíce, vyhrává. Ta soutěž je vlastně 
nic nestojí, mají před sebou vidinu toho, že 

mohou vyhrát a získat nějaké hodnotné ceny, 
a ještě si navíc přečtené kousky mohou zapsat 
do čtenářského deníku či doporučit kamará-
dům,“ hodnotila knihovnice.

Všem čtenářům gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů v novém ročníku soutěže, do 
kterého je možné se stále ještě přihlásit.

-nov-
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Mrštíkovo divadelní jaro také v Hustopečích
Stejně jako v loňském roce je město Husto-

peče partnerem divadelní přehlídky Mrští-
kovo divadelní jaro, kterou pořádá Divadelní 
spolek bratří Mrštíků v Boleradicích. Přehlídka 
je vyhlašována Svazem českých divadelních 
ochotníků a záštitu nad ní převzal hejtman 
Jihomoravského kraje.

Tato celostátní soutěž probíhá formou 
postupových regionálních přehlídek a vrcholí 
národní přehlídkou venkovských divadelních 
souborů Krakonošův divadelní podzim ve 
Vysokém nad Jizerou. Prvotně je přehlídka 
určena pro vesnické divadelní soubory z Jiho-
moravského kraje, ovšem je otevřena všem 
souborům ČR.

Přehlídka se bude konat v Divadle Bolera-
dice od 30. 3. do 3. 4. 2022.  Program zahrnuje 

pět soutěžních představení. Divadelní soubo-
ry, které se do soutěžní přehlídky přihlásily, 
nabídnou žánrově pestrou podívanou. 

V rámci soutěže bude jedno představe-
ní odehráno také v Hustopečích. Těšit se 
můžete na hru Staré pověsti české, kterou 
uvede Divadelní spolek Slovani Čebín v pátek 
1. dubna v 11 hodin v sále kina. Autorská 
inscenace vznikla na motivy českých pověstí 
v lidovém humorném pojetí a je pozvánkou 
pro studenty škol a pro ty, kteří chtějí podpořit 
ochotníky z Čebína.

Vstupenky bude možné zakoupit v před-
prodeji na webových stránkách kina a na TIC 
Hustopeče.

Iva Kahounová,
DS bratří Mrštíků Boleradice

www.boleradice-divadlo.cz

pátek 1. dubna v 11.00
Staré pověsti české

kino, Hustopeče
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Pozvání na šálek čaje přijal hustopečský 
vinař Pavel Košulič. Mnozí čtenáři ho znají 
jako aktivního hybatele vinařských akcí, 
z hodů nebo z jeho vinného sklepa v ulici Na 
Hradbách. Rozhovor se točil kolem činnosti 
spolku Hustopečské vinařské bratrstvo, který 
chce navázat na bohatou historii a dostat 
Hustopeče zpátky na výsluní nejlepších 
vinařských měst.

Prozradíte čtenářům historii původního 
Hustopečského vinařského bratrstva?

Hustopečské vinařské bratrstvo je nejstar-
ším vinařským spolkem na Moravě. Založeno 
bylo v roce 1729 pod vedením místního vinaře 
Adama Wagnera, který dokázal oslovit všech-
ny podstatné instituce. Podařilo se mu protla-
čit vznik Ctihodného vinařského bratrstva, jak 
zněl původní název, a kterému dokonce v roce 
1736 potvrdil císař Karel VI. mnohá privilegia. 
Za těch 250 let, co bratrstvo fungovalo, se 
vypracovalo na poměrně důležitou instituci 
v životě města. Za první republiky mělo přes 
100 členů. V té době to byli i vinaři z Popic 
nebo ze Starovic, nejednalo se tedy pouze 
o hustopečské výrobce vína. Bratrstvo mělo 
ve vinařství rozhodující slovo v mnoha věcech. 
Bohužel, během osvobozování města v roce 
1945, pravděpodobně shořel archiv bratrstva, 

takže se dochovaly pouze opisy a fragmen-
ty dokumentů. Válka samozřejmě poničila 
činnost spolku a za socialismu nešla obnovit. 
V devadesátých letech minulého století bylo 
bratrstvo oživeno skupinou mladých vinařů, 
kteří v tom viděli možnost vinařství někam 
posunout. Samozřejmě geneze byla složitá, 
ale nakonec se to podařilo. 

Jak vypadá spolek dnes? 
Přes různé peripetie, kdy se měnil počet 

členů, jsme se dnes dostali do situace, kdy 
sdružujeme tři čtvrtiny místních vinařů. Je 
nás devatenáct. Důležité je říct, že se jedná 
o spolek vinařů profesionálních. Samozřej-
mě jsme otevření všem milovníkům vína 
a různým nadšencům, ale dominantně 
sdružujeme vinaře, kteří to mají jako živo-
bytí. Spolek má a chce mít spoustu aktivit. 
Hodně jsme se posunuli dál před dvěma lety. 
Shodou okolností v září roku 2020. Bohužel 
nám všechny plány přerušil covid. Vždy když 
se nadechneme, tak padneme do lockdow-
nu nebo nějakého jiného omezení. Spousta 
vinařů se dostala do těžké situace s omezením 
prodeje a rušením veřejných akcí. Ale postup-
ně se konsolidujeme a připravujeme nové 
aktivity a věříme, že letošní rok už bude rokem 
vzestupu a někam se posuneme.

Máte společnou vizi, která vás spojuje?
Naší společnou vizí je vrátit hustopečské 

vinařství na místo, které mu historicky patří. 
V roce 1938 byly Hustopeče největší vinař-

skou obcí 
v Česko-
slovensku. 
Víme, že 
to není úkol 
jenom pro nás, 
ale i pro naše pokračovatele. Snad se časem 
přiblížíme slavné historii. 

Proč Hustopeče o toto prvenství přišly? 
Faktorů byla celá řada. Jedním z nich byla 

druhá světová válka, která s vinařstvím dost 
zamíchala. Říše místo vína potřebovala obilí. 
Pak samozřejmě odsun části německého 

U šálku čaje
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•  Výrobě vína se věnuje od roku 2000.
•  Vlastní rodinné Vinařství Košulič.
•  Hospodaří na 3,5 hektarech, plánuje 

6 hektarů.
•  Nefandí jediné odrůdě, ale hodně se 

věnuje Tramínu červenému.
•  Vinařství Košulič se specializuje na 

fortifikovaná vína 
•  V ulici Na Hradbách provozuje dva 

vinné sklepy.
•  Jeden ze zakladatelů spolku 

Hustopečská chasa, který má za cíl 
rozvoj lidových tradic v Hustopečích 
a na Hustopečsku. 

•  Sám říká, že věnovat se vínu na plný 
úvazek, bylo jeho nejlepší rozhodnutí 
v životě, Ale to jen, když u toho není 
manželka, pak samozřejmě druhé 
nejlepší.

s předsedou Hustopečského vinařského 
bratrstva Pavlem Košuličem

Členové počestného Vinařského bratrstva v roce 1870.
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obyvatelstva. Nakonec s vinařstvím brutálně 
zametla kolektivizace. V roce 1938 tady bylo 
1350 hektarů, v roce 1960 už jenom 80 hekta-
rů. Teď už jsme se zvedli na nějakých 300 – 
400 hektarů, ale pořád jsme na čtvrtině toho, 
co bychom mohli mít. Druhá věc je i to, že tady 
bývalo mnohem víc vinařů. 

Jak probíhá výsadba nových vinohradů na 
katastru města? 

Výsadba vinic je velmi nákladná, je to běh 
na dlouhou trať. To se nedá spravit za dva roky, 
je to otázka desetiletí. Hustopečský katastr 
má velké množství vynikajících viničních tratí, 
není problém zde sadit vinohrady. Všechno 
to ale bohužel komplikují mimo jiné i složité 
majetkové poměry, se kterými je náročné se 
vypořádat. Často malá výměra s několika maji-
teli a do toho státní pozemky. Navíc, i když se 
podaří koupit nějakou funkční plochu, větši-

nou čeká majitele zpustlý vinohrad plný nále-
tových dřevin, rozpadlých domečků a spousty 
nepořádku. Malovinaři, kterým patřily vinice 
v zahrádkářských koloniích, jsou dnes často už 
velmi staří a svoje vinohrady bohužel opouští. 
Je to úmorná práce dát to všechno do pořádku. 

Jak byste případné změně chtěli pomoci?  
Sám to vnímám pohledem obchodníka. 

Vinaři se vyplatí s tím vším poprat za podmín-
ky, že bude mít své víno kde a komu prodat. 
Teroir místních vinic je tak jedinečný, že víno 
z nich má svůj nezaměnitelný charakter 
a kvalitu. Proto se do nových vinic, podle mého 
mínění, vyplatí investovat peníze i práci. Je to 
vlastně uzavřený kruh, Když bude mít vinař 
prostor,  kde a jak svoje víno prodat, vyplatí 
se mu investovat do vinic, sklepů či propaga-
ce a nakonec  třeba i kultivovat krajinu kolem 
Hustopečí.  No a to všechno zase přiláká veřej-

nost i zákazníka a tak pořád dokola. Navíc silně 
vnímáme i netržní stránku – chceme dělat 
hustopečské víno z hustopečských hroznů. 

Jaké akce pořádá bratrstvo pro veřejnost?
Je jich celá řada. Na mnoha z nich úzce 

spolupracujeme s městem Hustopeče, s jeho 
složkou marketingem a kulturou. První akcí, 
kterou chystáme, jsou blížící se Slavnos-
ti mandloní a vína. Členové bratrstva, ale 
i nečlenové, budou mít v pátek i v sobotu 
otevřené sklepy a budou nabízet návštěvní-
kům svá vína. Kdyby nebyla covidová kalamita, 
tak bychom mohli mít nějaké akce co měsíc 
či dva. Aktuálně ještě plánujeme oblíbený 
Slunovrat s vínem, který se bude konat v červ-
nu, a pro nás stěžejní akci Zarážení hory na 
konci prázdnin. Spolupořadatelem Zarážení 
hory je i Hustopečská chasa a chtěli bychom 
z ní udělat velkou událost. Pak pochopitelně 
přicházejí Burčákové slavnosti a Oslava svato-
martinských vín a husí. 

Co Hustopečské vinařské bratrstvo plánuje 
do budoucna?  

V souvislosti s opravou budovy Střelnice 
v ulici Na Hradbách, a její přeměnou na muze-
um vinařství, máme v plánu zde pořádat mimo 
jiné i veřejné degustace. Nyní pracujeme na 
plánu komplexní propagace hustopečské-
ho vinařství. V plánu jsou informační tabule, 
letáky i nový web Hustopečského vinařského 
bratrstva. Dlouhodobě narážíme na to, že 
turisté nenachází cestu do našich dvou sklep-
ních ulic, které jsou celkem schované. Proto 
chceme na důležitá místa ve městě umístit 
sedm cedulí s mapou vinných sklepů, díky 
kterým se pomocí QR kódu návštěvníci dozvě-
dí všechny podstatné informace o vybraném 
vinařství. Tato aktivita bude propojená s Letní-
mi otevřenými sklepy. Na ty už se moc těšíme. 

-ves-
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Předseda bratrstva Pavel Košulič s rodinou na 
Slunovratu s vínem. 

Letní otevřené sklepy.
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Zarážení hory bratrstvo spolupořádá s Hustopečskou chasou.



cz.stappert.biz

NEVÁHEJ A ZAVOLEJ NÁM! VŠE POTŘEBNÉ TĚ NAUČÍME! 

POŽADUJEME
+  Dobré komunikační a organizační schopnosti, reprezentativní 

vystupování, flexibilitu a loajalitu vůči zaměstnavateli 

+  Obchodní myšlení, orientace na výsledek

+  Samostatnost a aktivní přístup

+  Praxe v oblasti hutního materiálu není nutností

+  SŠ vzdělání /technické vzdělání výhodou

PRACOVNÍ NÁPLŇ
+  Komunikace se stávajícími a potenciálními zákazníky v regionu 

–strategický rozvoj spolupráce s klíčovými partnery a aktivní 
budování nových obchodních vztahů

+  Akvizice nových zákazníků

+  Realizace řešení na míru

+  Spolu – odpovědnost za dosahování obchodních výsledků v 
týmů

POŽADUJEME
+ Vhodné pro muže od 18let

+  Pracovitost, zodpovědnost, pečlivost

+  Pracovní nasazení, samostatnost

+  Profesní průkaz na VZV nejsou podmínkou

+  Minimálně odborné vyučení bez maturity

PRACOVNÍ NÁPLŇ
+  Manipulace, příprava a expedice materiálu

+  Nakládka a vykládka materiálu

+  Práce ve 2 směnném provozu (6:00 - 14:30/13:30 - 22:00)

+  Týmová spolupráce

CO JE HLAVNÍ ČINNOSTÍ STAPPERT ČESKÁ REPUBLIKA SPOL. S R.O.?
Společnost STAPPERT je v České republice předním distributorem nerezové oceli. Společnost dodává zákazníkům v průmyslových 

odvětvích široké portfolio korozivzdorných a žáruvzdorných materiálů v různých jakostech a provedeních. Logistiku dodávek 

zabezpečuje z moderního skladu v Otmarově u Brna, kde má společnost sídlo.

STAPPERT Česká republika spol.s r.o.
Otmarov 57

664 57 Měnín 

Janette Březíková

T 724 668 357

j.brezikova@stappert.biz

OBCHODNÍK
(32–35 000KČ)

 ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM A V SOUČASNÉ DOBĚ HLEDÁME DO OTMAROVA U BRNA KOLEGU NA POZICÍCH

NABÍZÍME PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE
+  Zázemí etablované mezinárodní společnosti

+  Stabilní práci na HPP a skvělý dynamický kolektiv

+  Osobní ohodnocení formou kvartálních bonusů a valorizace mzdy 1x ročně

+  Poukázky v hodnotě až 2 000,-Kč jako vánoční dárek a stravenky v hodnotě 140,-Kč, měsíčně až 1 600,-Kč v čistém

+  Multisport karta – příspěvek na sport/kulturu/volný čas a zvýhodněné telefonní tarify

+  Kafetérie, občerstvení na pracovišti, vitamíny a dárek k životní události, jubileu

+  Náborový příspěvek za doporučení nového kolegy

SKLADNÍK 
(28–32 000KČ)
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pá 1. 4.

1
1

.0
0 Staré pověsti České - divadelní představení 

pro školy, seniory i širokou veřejnost. 
Vystoupí DS Slovani Čebín, kinosál.

pá 1. 4.

1
9

.3
0 Šansonový večer - zpěv Alena Hladká, 

klavír Petr Ožana. Kino Hustopeče – kavárna.

pá 29. 4.

1
8

.0
0 Expediční kamera - fi lmový festival 

s dokumenty o cestování, dobrodružství
a divoké přírodě. Kinosál.

so 30. 4.

1
0

.0
0

O Hustopečskou pečeť a Májový košt vín 
- soutěžní přehlídka vín a májový košt na 
jednom místě, společenský dům (Herbenova 
ulice).

út 10. 5.
čt 12. 5. 1

9
.3

0 Znovu a líp – divadelní představení, kinosál.
POZOR ZMĚNA TERMÍNU

ne 15. 5.

1
5

.0
0 Mauglí – dětské divadelní představení, 

kinosál.

st 2.—18. 3.
Burza knih Čtenáři čtenářům 
– vestibul Městské knihovny.

čt 3. 3.

9
.3

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

ne 6.—27. 3.

5x – výstava pedagogů Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Uherském 
Hradišti ve složení Jan Pospíšil, Miroslav 
Malina, Kamil Mikel, Dagmar Jahodová a 
Niké Silná. Městské muzeum a galerie.

po 7.—11. 3.

Jarní prázdniny Máme rádi zvířata 
– příměstský tábor, cena 1 900 Kč. 
Přihlašování na www.pavucinahustopece.cz, 
pořádá CVČ Pavučina.

so 12. 3.

1
7

.0
0 Házená Hustopeče – Házená Velká Bystřice 

– I. Liga muži, Městská sportovní hala.

čt 17. 3.

9
.3

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

so 19.—20. 3.
9

.0
0 Celostátní bodovací turnaj mládeže 

v kategoriích U17 a U19 ve stolním tenise 
– Městská sportovní hala.

ne 20. 3.

1
5

.0
0 O křišťálovém srdci – dětské divadelní 

představení. Vstupné 100 Kč, kinosál.

pá 25.—27. 6.

1
8

.0
0

Slavnosti mandloní a vína – gastrozóna a 
jarmark s kulturním programem na 
Dukelském náměstí, procházka do 
mandloňových sadů a ochutnávka celé řady 
mandlových specialit. Od pátku od 18 hodin 
otevřené sklepy místních vinařů. Více na 
www.slavnosti-mandloni.cz.

so 26. 3.

9
.0

0

Pasteliáda – výtvarný workshop, 
cena 750 Kč za osobu. Přihlašování na
 www.pavucinahustopece.cz, 
pořádá CVČ Pavučina.

čt 31. 3. 9
.3

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

kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče

03 20
22

Připravujeme:
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Kontakt:

Turistické informační centrum  Hustopeče

Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 418/419

hustopece.cz ∙ kinohustopece.cz

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
∙ papír, plast, nápojové kartony: 1. 3.
∙ bioodpad: 14. a 28. 3. 
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. 3. | 21. 3.

Májovýkoštvín

Společenský dům Hustopeče
vstupné 250 Kč
hraje CM Lália

OHu
sto

peč
skou pečeť ·

sobota30. 4. 2022
10.00–20.00

www.hustopece.cz

ůmký důmpečepe
50 Kč
Lália

30. 4. 24. 2
10.00–

www.husto

SpolečensktopHustop
vstupné 25vstupn
hraje CM L

sobota2022
–20.0000
pece.cz

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

Májovýkoštvín
Společenský dům Hustopeče
vstupné 250 Kč
hraje CM Lália

OHu
sto

peč
skou pečeť ·

sobota30. 4. 2022
10.00–20.00

www.hustopece.cz

Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418/419
on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 
cena vstupenky: 150 Kč  

ALENA HLADKÁ, ZPĚV
PETR OŽANA, KLAVÍR

kino - kavárna
HUSTOPEČE 1/ 4 

2022
v 19.30 hodin

pátek



ONLINE
Nově můžete o příspěvek 
z Fondu prevence žádat

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu 

Kčaž
Získejte

Přihlaste se k nám
do 31. března 2022

Nově můžete o příspěvek 
z Fondu prevence žádat
N
z

aste se k nám
31. března 2022

Klientské centrum

Břeclav
nám. T. G. Masaryka 10
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VSTUPNÉ – P EDPRODEJ: 1. 3—25. 3. 150 K  · STUDENTI, D CHODCI A ZPT 100 K  · V TIC A NA WWW.KINOHUSTOPECE.CZ
VSTUPNÉ – NA MÍST : 200 K  · STUDENTI, D CHODCI (NAD 60 LET) A ZTP 100 K , D TI DO 15 LET ZDARMA 

Slavnosti
mandloní a vína

2022
HUSTOPE E

WWW.SLAVNOSTI-MANDLONI.CZ

sobota 26. 3.
Vycházka do mandlo ových sad : 
• 9.00—16.00  start vycházky od CV  Pavu ina 
• Startovné 50 K
• Pln ní úkol
• Mandlová odm na v cíli
• 17.00 konec stanoviš  na trase 

Dukelské nám stí:
  • Mandlový jarmark 
  • Gastro zóna s mandlovými pokrmy 
 9.00 Zahájení
 9.15 Mate ská škola U Rybi ek
 9.30 Mate ská škola Pastelka
 9.45 Folklorní soubor Krajcárek
 10.00 ZUŠ Hustope e
 10.30 Kuliná ská show - Markéta Hrubešová
 11.30 Heligonká i z Kopanic
 12.40 Kuliná ská show - Markéta Hrubešová
 13.40 Sout ž jedlík
 14.10 Cimballica - koncert 
 15.15 Losování tipovací sout že + spole né foto                                                 
 16.15 Fleret se Zuzanou Šulákovou - koncert

Víno & relax 
9.00—18.00 Ochutnávka vín místních vina
10.00—12.00 Paolli a Zbyn k - zp v a violoncello
13.00—17.00 Cimbálová muzika Primáš

9.00—17.00  Nejen pro d ti
•  Dílni ky - sál kostela sv. Václava a sv. Anežky eské
• D ev né atrakce
• Malování na obli ej, do asné tetování

Další program
•  Daruj nad ji a zapiš se do eského národního
 registru dárc  d en  (p ed Kinem) #dobroodkosti

•  M stské muzeum a galerie
 otev eno: 26. 3. 10.00—17.00 • 27. 3. 14.00—17.00  

nedele 27. 3.
Vycházka do mandlo ových sad :
• 9.00—16.00  start vycházky od CV  Pavu ina 
• Startovné 50 K
• Pln ní úkol   

10.00—17.00  Art plac  v mandlo ových sadech
Darebný ženy • Friday Dancers • Babské ucho • Danceversity •
Pavla Ne asová • Ariana ze Slunce • Canis terapie •
Malí ka p ti živl

• Mandlová odm na v cíli
• 17.00 konec stanoviš  na trase 

Otevrené sklepy 
místních vinarupátek  25. 3. od 18.00sobota 26. 3. od 10.00
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Mandloně a víno oslaví svůj březnový svátek 
po dvouleté vynucené přestávce. Letos poprvé 
se představí jako třídenní akce a patřit jim bude 
víkend od 25. do 27. března. Chybět nebudou 
pokrmy z mandlí v podání mistrů kuchařského 
řemesla z restaurací Prostě burger, Formanka, 
U Dřeváka beer and grill, Wine Wellness Hotel 
Amande, Spaghetti Parmigiano a Vespalec 
catering, mandlový jarmark, mandlové pivo 
a likéry nebo vycházky se stanovišti Valkýry, 
Všehoschopných, Hustopečské chasy, rybářů 
a myslivců, která olemují cestu do mandloňo-
vých sadů k sedmnáctimetrové rozhledně. Ta 
si letos připíše 10. výročí od otevření. Místní 
vinaři se pochlubí skvělými víny, o dvě kuchař-
ské show se postará známá herečka Markéta 
Hrubešová a kulturní program ovládnou Fleret 
se Zuzanou Šulákovou, Cimballica, Primáš 
i děti z místních školek a škol. 

Akce bude mít rovněž sociální přesah. Na 
místě budou zdravotníci z FN Brno, u kterých 
se můžete zastavit, pokud uvažujete o dárcov-
ství kostní dřeně, a zajímavý doplněk, sluneč-
ní brýle s vlastnoručně malovanými obrázky, 
nabídnou zaměstnanci a klienti klobouckého 
Betlému. Koupí brýlí podpoříte jejich práci 
s mentálně postiženými lidmi.

Slavnosti mandloní a vína jsou každoroč-
ně vítané i zatracované. Vyhledávají je davy 
lidí, což kvitují místní vinaři, provozovatelé 
restaurací a ubytování nebo ti, pro které jsou 
Slavnosti lákavé svým programem a netradič-
ním „mandlovým“ zaměřením. Tak velká akce 
je spojená i s určitými omezeními. Zákazy 
vjezdu platí na náměstí i v přilehlých ulicích 
a celá doprava v Hustopečích čelí obrovské 
zátěži. Apelujeme na návštěvníky, aby maxi-
málně využili přímého vlakového spojení 
z Brna a záchytných parkovišť, na jejichž zřízení 
ochotně poskytly svoje prostory místní fi rmy. 
Kapacita parkování se navýší o více než tisícov-
ku míst.

Milí spoluobčané, děkujeme Vám za ohle-
duplnost a pochopení, bez kterých se žádná 
velká akce u nás ani v jiných městech a vyhle-
dávaných lokalitách neobejde. Jsme Vám vděč-
ní, že se snažíte být v Hustopečích dobrými 
hostiteli, jinde zase budeme dobrými hosty. 

Na Slavnosti mandloní a vína Vás srdečně 
zveme a chceme, abyste si je co nejvíce užili. Ať 
už vyrazíte na náměstí, do sadů nebo na dobré 
vínko za místními vinaři, přejeme Vám poho-
dově strávené dny.

za Marketing a kulturu města Hustopeče
Jana Hrádková

Slavnosti mandloní a vína v Hustopečích 
uskuteční 25.—27. března. Hlavním dějištěm 
budou mandloňové sady, ulice na Hradbách 
a Dukelské náměstí včetně přilehlých ulic. 
Právě zde přinesou slavnosti vyloučení provozu 
a určitá omezení.

Od pátku 25. března od 6.00 h do soboty 
26. března do 20.00 h bude uzavřeno velké 
parkoviště na Dukelském náměstí. 

V den konání akce, 26. 3., je program na 
náměstí naplánovaný od 9.00 do 17.00 h, kdy 
bude vstup možný pouze po zakoupení vstu-
penky. Rovněž zde bude platit zákaz vjezdu 
automobilů. 

Obyvatelé Dukelského náměstí, Mrštíkovy, 
Kosmákovy a Smetanovy ulice budou mít na 
náměstí vstup volný po předložení občanského 

průkazu.
Pro pracovníky, kteří budou v sobotu 

v provozovnách na Dukelském náměstí, můžou 
vedoucí prodejen vyřídit, po předchozí domlu-
vě, volný vstup. Více informací o této variantě 
získáte u paní Jany Tupé, tupa@hustopece.cz, 
tel.: 530 351 512, budova kina, 1.patro.

Pro motorová vozidla bude uzavřena:
•  Ulice Na Hradbách od pátku 25. 3. 18.00 h 

do soboty 26. 3. 24.00 h.

•  Ulice Nerudova směrem k rybníkům od 
křižovatky za Pavučinou od soboty 26. 3. 
8.00 h do neděle 27. 3. 18.00 h.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Hustopeče ovládne food festival Slavnosti mandloní a vína

Dopravní omezení v době konání akce

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 (nad 60 let)
 Zdarma děti do 15 let
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Hustopečská laťka poslala do hlavního závodu favority
 27. 1.  Dostat se do žákovských soutě-

ží Hustopečského skákání mohou kromě 
přihlášených svěřenců atletických klubů i žáci 
základních škol z Hustopečska a okolí, kteří se 
kvalifi kují na Hustopečské laťce. Mnohdy se 
právě z této kvalifi kace zrodí budoucí výškař-
ské hvězdy. Letos soutěž nominovala do hlav-
ního závodu známé favority.

Ve čtvrtek 27. ledna zaplnili hustopečskou 
sportovní halu mladí atleti z Hustopečí i okolí, 
kteří se pokoušeli kvalifi kovat na Hustopeč-
ské skákání 2022. „Máme tady dnes okolo 
70 závodníků ve všech kategoriích od přípra-
vek až po dorostence. V loňských letech jsme 
skokanů měli o dost více, ale bohužel karan-
tény nám trochu zamíchaly počty. Nicméně 
musím říct, že o to lépe se tady skáče, je to klid-
nější,“ usmíval se ředitel závodů Zbyněk Háder.

Komornější atmosféra dala vyniknout 
skvělým výkonům. „Musím říct, že v příprav-
kách byly krásné výsledky, dokonce i mezi 
mladšími žáky se našly velké naděje, ale 
samozřejmě to jádro, které je pověstné skvě-
lými skokany máme mezi staršími žáky a žáky-
němi,“ pochválil sportovce Háder.

Právě v těchto kategoriích nezklamaly hlav-
ní naděje atletického klubu Hustopeče – za 
žákyně si zlato odnesla Nikola Seďová výko-
nem 153 cm a za žáky Vojtěch Homola, který 

suverénně skočil 160 cm. „Skákal jsem na 
Hustopečském skákání před dvěma lety, přije-
li jsme sem se školou. Všiml si mě pan Háder 
a zlákal mě do atletického klubu v Hustope-
čích. Od té doby trénuji tady,“ svěřil se atletický 
svěřenec.

Vojtův osobní rekord je 178 cm, ten jej 
nominoval i na letošní Mistrovství republi-
ky. Na Hustopečském skákání se představí ve 

čtvrtečním programu a očekává se, že bude 
mít silné soupeře. „Přihlášky teprve začínají 
chodit, protože všechny kluby teprve vybírají, 
koho sem pošlou, kdo je k dispozici. Ale budou 
to hlavně oddíly z Břeclavska a ty, které si chtě-
jí v Hustopečích skočit dobré výkony,“ odhado-
val Háder.

-nov-

Znalosti z oblasti práva občas potřebuje-
me všichni. Zorientovat se ve složitých  obra-
tech není vždy jednoduché, a proto jsme se 
rozhodli předložit Vám „lidskou řečí“ několik 
užitečných informací. Hodí se do běžného 
života a setkat se s nimi může každý. Snad 
i Vám některé z nich pomůžou a pravidelnou 
rubriku Střípky z práva si oblíbíte.

Neexistuje výpověď dohodou v souvislosti 
se skončením pracovního poměru. 

Končí-li pracovní poměr výpovědí, plyne 
výpovědní doba, pracovní poměr končí uply-
nutím výpovědní doby. Ve výpovědi musí 
být uveden jeden ze zákonných důvodů 
(dává-li výpověď zaměstnavatel). Jedná se 
o jednostranný úkon, který se druhé straně 
pouze doručuje. 

Naopak dohoda je projev vůle minimálně 
dvou stran, na obsahu dohody se musí obě 
strany shodnout a obě strany stvrzují dohodu 
svým podpisem. U dohody neplyne výpovědní 
lhůta a strany samy určují okamžik, ke které-
mu pracovní vztah skončí.

Zaměstnavatel nemůže omezovat 
výdělečnou činnost svých zaměstnanců.

 Nelze tak činit ujednáním v pracov-
ní smlouvě ani v kolektivní smlouvě. Není 
přípustné, aby si zaměstnavatel podmiňoval 
výkon další výdělečné činnosti zaměstnanců 

svým souhlasem.

Při vrácení zboží nemusíme vracet i obal, ve 
kterém bylo zboží zabaleno. 

Asi nejčastěji se v nejrůznějších obchod-
ních podmínkách stále setkáváme s tím, že 
prodávající chtějí přijímat zpátky zboží jen 
v případě, že je zabaleno v původním obalu. To 
samozřejmě není možné. Předmětem kupní 
smlouvy totiž není běžný obal nebo krabice, 
ale předmět, který je uvnitř.

Podmiňovat vrácení zboží nelze ani tím, že 
je nepoužívané.

 Spotřebitel totiž odpovídá za snížení 
hodnoty zboží pouze v případě, že se zbožím 
zacházel jinak, než je nutné s ním naklá-
dat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, 
a snížení hodnoty zboží vzniklo v důsledku 
takového nakládání.

Mgr. Mária Capová, 
Referent státní správy a samosprávy

SPORT

STŘÍPKY Z PRÁVA ANEB „VĚDĚLI JSTE, ŽE….?“
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Komornější atmosféra dala vyniknout skvělým výkonům.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Futsalisté po šlágru kola na dohled druhé lize
 31. 1. Velkého vítězství se v sobotu 

29. ledna dočkali hustopečští futsalisté, kteří 
bojují o postup do druhé ligy. Na domácím 
hřišti se utkali o první místo v tabulce s nejsil-
nějším rivalem, týmem Helas Brno. „Byl to pro 
nás velmi důležitý zápas, protože jsme zatím 
na dělené první pozici, ale máme o zápas míň,“ 
vysvětlil trenér týmu Tibor Fekete.

„Díky tomu, že jsme vyhráli na jejich hřiš-
ti, máme teď náskok a bude se nám na čele 
tabulky lépe dýchat,“ dodal s úsměvem na 
rtech kapitán týmu Zdeněk Očenášek.

Do zápasu hustopečská sestava nastupo-
vala řádně motivovaná a neodradil je ani fakt, 
že hráli před prázdnou halou. Pravidla Futsa-
lové asociace nedovolují přítomnost diváků 
při zápasech, ve kterých nastupují neočkovaní 
hráči, a tak se fanoušci museli spokojit s onli-
ne přenosem Hustopečské televize. „My jsme 
zvyklí, že nám na zápasy chodí desítky fanouš-

ků, ty ochozy bývají plné, což nás vždycky 
ohromně vyburcuje. Ale co se dá dělat, pravi-
dla byla daná, musíme se s tím nějak poprat,“ 
posteskl si Očenášek.

Ačkoliv domácí po celý zápas vedli, 
v druhém poločase je soupeř nebezpečně 
dotahoval. Nakonec však urvali cenné vítěz-
ství 9:4. „Myslím si, že jsme dneska hráli lépe. 
Samozřejmě Helas Brno je vždycky velmi 
těžký soupeř, který si umí pomoct hráči první 

ligy, takže je to vždycky náročné a za sebe 
můžu říct, že to byl zatím nejtěžší zápas. Ale 
máme tři body a to je podstatné,“ neskrýval 
radost z vítězství Očenášek.

Postup do druhé ligy je sice blízko, ale sezó-
na zdaleka není u konce. „Hrajeme dál, čeká 
nás ještě asi osm zápasů a je tam pár nepří-
jemných soupeřů, ale jedeme za nimi z první-
ho místa,“ věřil v další podobné úspěchy trenér 
Fekete.                                                                               -nov-

Kadetky zakončily sezónu vítězně
Dne 19. února 2022 se ve sportovní hale 

v Hustopečích odehrálo 6. kolo krajského 
přeboru kadetek ve volejbale. Sobotního 
klání se měly účastnit celkem 4 družstva. 
Družstvo TJ Sokol Újezd u Brna se nakonec 
omluvilo z důvodu karantény většiny hráček. 
Naše družstvo bylo po delší době v plné síle 
a počtu. V prvním zápase se utkalo s týmem 
VK Brno. Hned od prvního míče byla poznat 
převaha domácích kadetek. Díky účinnému 
podání A. Knappeové a A. Špačkové si kadet-
ky vytvořily pohodlný náskok, který si udrže-
ly až do konce prvního setu, který nakonec 
skončil 25:20. Druhý set se nesl v podobném 
duchu. Po vytvořeném náskoku na začát-
ku setu se k bezchybnému podání přidala 

i dobře smečující D. Malhocká a H. Straková. 
Set i zápas nakonec dopadl jednoznačně ve 
prospěch domácího družstva 2:0 (25:20, 25:14).
Do druhého zápasu, proti družstvu TJ Sokol 
Letovice nastoupily naše hráčky s velkou moti-
vací. Velká podpora byla i v hledišti, domácí 
fanoušci si poslední zápas letošní sezóny 
nenechali ujít. V prvním setu se kadetky potý-
kaly s nepřesným příjmem. Naštěstí si domácí 
nahrávačka T. Nálezná poradila i s těmito míči 
a dokázala z nich vykouzlit přesné nahrávky 
a tak mohla i univerzálka V. Veverková přidat 
body. První set se zpočátku vyvíjel podobně 
jako v prvním zápase, ke konci však soupeř 
začal dotahovat. Naše hráčky měly ale pohodl-
ný bodový náskok, o který se nenechaly připra-

vit. První set skončil 25:23 pro domácí tým. Do 
druhého setu nastoupila na pozici smečařky 
A. Krušinová, která se během letošní sezóny 
výrazně zlepšila, a svými dobře umístěnými 
útoky přidala další body. Poslední set sezó-
ny kadetky pohodlně dotáhly do vítězného 
konce a tým z Letovic porazily 2:0 (25:23, 25:19).
Tyto dva zápasy ukázaly, na jaké úrovni se 
v letošní sezóně nacházejí hráčky kadetek, 
které ušly velký kus cesty a zlepšení herních 
činností a celkové hry je znatelné. Bohužel 
z důvodu častých nemocí se nesešla plná 
sestava hustopečských kadetek na více 
herních sobot, a tak v celkovém žebříčku obsa-
dily kadetky 14. místo v krajské soutěži.

-jš-

Futsalisté bojují o postup do druhé ligy.Fanoušci se museli spokojit s on-line přenosem 
Hustopečské televize.
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 7. 2. Po pátečních příjezdech sportovců 
a jejich tréninku s dětmi z atletického oddílu 
se organizační tým Hustopečského skákání 
2022 plně soustředil na sobotní závody, se 
kterými byla stále ještě spojená protiepide-
mická omezení. Sportovci i diváci však ukázali 
velkou disciplínu a hala se tak mohla postupně 
plnit skvělou atmosférou a ještě lepšími výko-
ny.

Hustopečské skákání 2022 zahájily 
dorostenky a juniorky

Do prvního závodu sobotního programu 
se na rozběžiště vedle sebe postavilo 11 doros-
tenek a 6 juniorek. Hustopeče v nejmladší 
kategorii sázely na domácí favoritku Karin 
Krejčiříkovou, která startovala za TJ Lokomo-
tiva Břeclav. Úvodní výšky byly nastaveny na 
135 cm a všechny závodnice je hravě překonaly.

Hustopečská Karin opustila závod na 
140 cm. Na 150 cm nastoupily první juniorky 
a dorostenky se začaly trápit. Renata Láníková 
z TJ Spartak Třebíč a Eliška Zimmermannová 
z AK Sokol Nehvizdy svedly souboj o prvenství 
na 170cm. Žádná z nich však tuto výšku nepře-
konala a nejcennější kov si tak odvezla Eliška 
Zimmermannová, která si vyskočila na 165 cm, 
stříbrná Renata Lájníková z TJ Spartak Třebíč si 
zapsala 165 cm třetím pokusem a bronz mířil 
do TJ Lokomotivy Břeclav za 155 cm Nikoly 
Seďové.

Mezi juniorkami Hustopeče neměly 
žádnou závodnici z okresu, svým výkonem 
však diváky zaujaly tři reprezentantky z Velké 
Británie. Většina juniorek vypadla na výšce 
165 cm, ale souboj o první místa se svedl na 
170 cm. Tu překonaly pouze Halle Ferguson 
a Evelyne Fonteyne, pro kterou však tato výška 
byla poslední a brala tak stříbro. Halle Fergu-
son si poslední výšku nechala nastavit na 
176 cm, což je o 1 cm výš, než její osobní výkon. 

Ten však nepřekonala, proto si zlato odvezla 
skokem ve výšce 173 cm. Bronz zůstal v Česku, 
zamířil do AK Olomouc díky skoku Aleny 
Levkové ve výšce 165 cm.

Dorostenecké medaile zůstaly v Česku, 
juniorské jely za hranice

Mezi dorostenci se do fi nále dostali závod-
níci z Brna, Kolína a Znojma. Svými jistými 
výkony nejvíce zaujal Matyáš Čudlý z TJ Sokol 
Kolín-atletika, který od 172 do 202 cm skákal 
bez jediného zaváhání. Osudnou se mu stala 
výška 205 cm, kterou už nezdolal. I tak ale 
bral zasloužené zlato. Nechal za sebou Da-
miána Süsenbekaz TJ Znojmo s 187 cm a Jiřího 
Sedláčka z TJ Univerzita Brno s 177 cm.

Junioři skákali ještě o něco výše. Luke Ball 
z Velké Británie skočil zlatých 205 cm a další 
výšku si nastavil na 207. Ta už ale byla nad jeho 
síly. Jeho krajan Kresten Calvert nastoupil do 
bojů až na 187 cm a pouhé tři skoky mu stači-
ly na stříbrnou medaili, když napoprvé zdolal 
192 i 197 cm. Také bronzová medaile putova-
la do zahraničí, odvezl si ji výkonem 197 cm 
Maďar Alex Gábossy.

Ženám B kralovala Denisa Pešová
Jedenáctka atletek ze tří států nastoupila 

do závodů kategorie Ženy B krátce po jedné 
hodině. Úvodní výška 150 cm posloužila závod-
nicím spíše k rozehřátí a všechny si s ní hravě 
poradily. Pro pět závodnic se stala osudovou 
výška 170 cm.

Do dalších kol nastupovaly mezi šesticí 
atletek jen dvě Češky - Natálie Olivová z TJ 
Sokol Kolín - atletika a Denisa Pešová z Univer-
zitního sportovního klubu Praha. Závodnice 
měli problémy i s dalšími výškami a přes 175 se 
kromě Pešové dostaly jen dvě Britky, Hannah 
Moat a Bernice Coulson.

Přes 178 se nedostala žádná z nich, proto se 

o první místo musely poprat na výšce 176 cm 
Hannah Moat a Denisa Pešová. Sportovní hala 
se otřásala v základech, když fanoušci hnali 
Denisu k vítězství a to se nakonec poved-
lo. Laťka se při jejím vítězném pokusu sice 
zachvěla, ale zůstala na stojanu, což Pešové 
stačilo k tomu, aby brala zlato. Stříbro a bronz 
zamířilo do Velké Británie.

Muži B: Lukáš Beer potvrdil formu a bral 
zlato

Tradičně nejširší startovní pole nabídla 
kategorie Muži B. Na rozběžiště se postavilo 
24 skokanů ze sedmi států od Slovenska po 
Mexico. Podle osobních rekordů měl největší 
šanci na vítězství Slovák Lukáš Beer, ale už po 
prvních pokusech bylo jasné, že konkurence 
bude veliká.

Výrazněji začala startovní listina řídnout 
až na 210 a 215 cm. Z domácích závodní-
ků neprošel nikdo, vypadli i Lionel Strasser 
z Rakouska nebo Rory Dwoyer z Velké Británie. 
Skvěle si naopak vedl favorizovaný Lukáš Beer 
ze Slovenska, který nakonec bojoval o prven-
ství s britským duem Joel Khan a Lewis McGui-
re.

Lukáš skočil 218 prvním pokusem, Joel 
druhým. Pro Lewise byla tato výška poslední, 
a tak si na stupně vítězů přišel pro bronzovou 
medaili. Poslední nastavenou výšku 221 cm 
nepřekonal ani Beer, ani Khan, proto rozhod-
ly poslední platné skoky na 218 centimetrech, 
které poslaly zlato na Slovensko a stříbro do 
Velké Británie.

Emily Borthwick věnovala zlato zemřelému 
bratrovi

Krátce po 17. hodině se plocha městské 
haly změnila v hvězdné pódium, na kterém 
byli představeni ambasadoři letošních závo-
dů a čestní hosté. Nechyběli mezi nimi bývalí 
výškaři a současní trenéři Inge Babaková, Jaro-
slav Bába či Zuzana Hlavoňová a za atletický 
svaz Tomáš a Jan Janků. Všechny přítomné 
pozdravila starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová, která poděkovala organizátorům, 
že se po loňské pauze mohl tento atletický 
svátek opět uskutečnit. Na závěr ceremoniálu 
nemohla chybět česká hymna v podání mladé-
ho zpěváka Základní umělecké školy v Husto-
pečích Miroslava Brúčka.

Poté už rozběžiště opanoval maskot Husto-

Laťka z Hustopečí přinesla osobní i světové rekordy
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Muži A.1. místo: Sanghyeok Woo (236 cm) 2. místo: 
Ju Vaughn Harrison (232 cm) 3. místo: Luis Enrique 
Zayas (230 cm)

Ženy A. 1. místo: Emily Borthwick (195 cm) 2. 
místo: Marija Vuković (195 cm) 3. místo: Yaroslava 
Mahuchikh (192 cm)
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pečského skákání, žabák Kwak, který do 
haly přivolal jedenáctku světových závodnic. 
Největší potlesk diváků si při nástupu vyslou-
žily česká reprezentantka Michaela Hrubá, 
světová rekordmanka Yaroslawa Mahuchikh 
z Ukrajiny a Emily Borthwick z Velké Británie, 
která v Hustopečích startuje pravidelně už pět 
let a místní ji dobře znají. Ta navíc skákala pro 
svého zesnulého bratra Connora, který nedáv-
no zemřel při tragické nehodě.

Po nastavení úvodní výšky 176 cm převza-
li vládu nad halou sami diváci, kteří každou 
skokanku potleskem hnali výš a výš. A daři-
lo se, i když všem mírně zatrnulo, když čtyři 
závodnice skákaly třetím pokusem přes 185 cm, 
nepřeskočila pouze americká závodnice Tynita 
Butts-Townsend.

Jaroslava Mahucikh si poslední pokus 
z 185 cm nechala na výšku 189 cm, a vyplatilo se. 
Hala mohutně zahřměla, když se po vysokém 
skoku laťka ani nezachvěla. Soutěž však opus-
tily nejen česká Michaela Hrubá, ale i Laura 
Zailor z Velké Británie, Yulia Chumachenko 
i Kateryna Tabashnyk z Ukrajiny a Jennifer 
Rodriuez z Kolumbie, která však skokem 
185 cm vytvořila nový halový národní rekord.

Pouhých 5 závodnic tak nastoupilo na 
výšku 192 cm, z nichž na první pokus skočila 
pouze Yaroslava Mahuchikh, v dalších poku-
sech následována zbylou čtveřicí. Osobním 
rekordem jako první překonala laťku ve výšce 
195 cm Emily Borthwick následována Marijí 
Vuković v druhém pokuse, která tím vytvořila 
nový halový národní rekord Černé Hory. Pro 
Yaroslavu Mahuchikh, Irynu Geraschenko 
i Safi ru Sadullaevu byl tato výška nedosažitel-
ná.

Na dvě překvapivé fi nalistky čekala výška 
198 cm, ale ta už byla pro obě nedosažitelná. 
Zlato tedy míří díky lepšímu skóre do Velké 
Británie, stříbro do Černé Hory a bronz na 
Ukrajinu díky Yaroslavě Mahuchikh.

Korejský Sanghyeok Woo třikrát zvedl 
korejský národní rekord

Hlavní mužský závod začal slavnostním 
nástupem krátce po půl osmé večer. Čtrnáctka 
závodníků, v doprovodu dětí z hustopečské-
ho atletického oddílu naklusala před diváky, 
a po představení a přivítání vhodili, stejně jako 
ženy, do publika trička letošního Skákání.

Už při úvodní výšce vytvořili diváci v hale 
neuvěřitelnou atmosféru. Jediným zaváhá-
ním byl třetí pokus paralympionika Roderic-
ka Townsenda z USA, který ale s přehledem 
proměnil, a mohl tak s ostatními pokračovat 
dál. Podobně se na 211 centimetrech potrá-
pili Edgar Rivera z Mexika a Fabian Delryd ze 
Švédska, ale třetími pokusy mohli i oni bojovat 
o další výsledky.

Na 216 centimetrech nastoupil zbytek star-
tovní listiny a Američan Roderick Townsend se 
pokoušel o překonání světového paralympij-
ského rekordu. Laťku však nepřeskočil ani on, 
ani Tihomír Ivanov z Bulharska. Na 220 centi-
metrech se se závodem rozloučil švédský 
Fabian Delryd, na 224 centimetrech ho násle-
dovali Andrijus Glebauskas z Litvy a miláček 

hustopečského publika Edgar Rivera z Mexika.
Skvělé výkony však na této výšce před-

vedli oba čeští zástupci, Marek Bahník a Jan 
Štefela, kteří přeskočili s velkou rezervou na 
první pokus. Stejně si vedl americký „obojži-
velník“ a největší favorit letošního ročníku Ju 
Vaughn Harrison z USA. Od 230 cm se skákalo 
bez Fernanda Ferreiry z Brazílie, bez českých 
zástupců a málem i bez laťky, kterou český 
Jan Štefela po neúspěšném třetím pokuse na 
228 cm chtěl vzteky rozlomit napůl.

Korejský národní rekord nejdříve na 
výšce 228 cm, posléze na 232 cm překonal 
Sanghyeok Woo. Favorizovaný Ilya Ivanyuk 
na 232 cm vypadl. Po sérii různě odložených 
skoků se před desátou hodinou pokračova-
lo na 234 centimetrech, kde nastoupili nový 
korejský rekordman Woo, Andriy Protsen-
ko z Ukrajiny, Luis Enrique Zayas z Kuby a Ju 
Vaughn Harrison z USA, který všechny dosa-
vadní skoky zvládal prvními pokusy.

Přes 234 cm už však přeskočil pouze Woo 
a sám chtěl pokračovat dál, laťku si nechal 
zvednout o další dva centimetry. I tuto výšku 
zdolal třetím pokusem a potřetí tak vylep-
šil nejen korejský národní rekord, ale i svůj 
osobní, a to dokonce o celých 13 centimetrů! 
V hale propuklo peklo, a přestože měl vítězný 
závodník ještě dost sil, dál již nepokračoval.

Celý sobotní program tak byl zakončen 
pověstnou třešničkou na dortu. „Bylo to dnes 
neuvěřitelné. Ve všech kategoriích se Husto-
peče dostaly nějakým výkonem do světových 
tabulek a Woo tomu nasadil korunu. Výborná 
byla Emily Bortwvick, která předvedla strhující 
podívanou a sama asi ještě nevěří, že zvládla 
takovou výšku. Chci poděkovat divákům za 
podporu závodníků i za poslušnost co se týká 
bezpečnostních opatření. Organizátorům 
děkuji, že se se vším tak porvali a že se i letoš-
ní stále ještě covidový ročník mohl uskutečnit,“ 
uzavřel ředitel závodu Zbyněk Háder.

-nov-, -slam-
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Woovi fandila celá hala.
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Borthwick předvedla skvělý výkon.



HUSTOPEČSKÉ LISTY    03 | 22STR 26

 3. 2. Sportovní fanoušci se po roční 
pauze konečně dočkali největšího atletické-
ho svátku v Hustopečích. Hustopečské skáká-
ní 2022 zahájily ve čtvrtek 3. února žákovské 
závody, do kterých se kvalifi kovala padesátka 
nejlepších atletů a atletek z Jihomoravského 
kraje i dalších koutů republiky. Největším 
překvapením dne bylo překonání 22 let staré-
ho rekordu v kategorii mladších žáků.

Čtvrteční program Hustopečského skákání 
zahájily mladší žákyně, kterým byly úvodní 
pokusy nastaveny na výšku 100 cm. Jedenáctka 
závodnic měla velmi rozdílné osobní rekordy, 
proto první závodnice opouštěly závod už na 
110 cm, kdy favoritky ještě skákat ani nezačaly. 
Od 143 cm už laťka patřila výhradně závodni-
cím AK Sokol Nehvizdy, které svedly souboj 
o tři nejvyšší místa. Nejlépe si vedla Eliška 
Truhlářová s výkonem 152cm. „Náš trenér nás 
odjakživa učí sedmiboj, takže výšce se nijak 
zvlášť nevěnuji. Bereme to komplexně, i když 
výška mě opravdu chytla a chtěla bych na sobě 
ještě pracovat,“ usmívala se vítězka.

Z okresních závodnic byla nejlepší Kateři-
na Eliášová ze ZŠ Velké Němčice s výkonem 
135 cm. Od výšky 115 cm pokračoval závod 
mladších žáků. Z přihlášených 13 závodníků 
jich do závodu nakonec nastoupilo pouze 
šest, ale soutěž totálně ovládl Lukáš Drobi-
lič ze ZŠ Slovácká Břeclav, který nastoupil 
na 140 cm a nikomu dalšímu nedal šanci. 
Famózním tempem si vyskákal neuvěřitel-
ných 177 cm a překonal tak nejen 22 let starý 
rekord Hustopečského skákání, ale i rekord 
okresu. Zcela zaslouženě mu patřily obě zlaté 
medaile. „Mám z toho smíšené pocity, proto-
že já nejsem vyloženě atlet a takový výsledek 
jsem opravdu nečekal. Kromě skákání se 
věnuji i plavání a obě disciplíny mě baví. Na 
Hustopečské skákání jsem se ale nijak zvlášť 
nepřipravoval,“ usmíval se zaskočený Lukáš na 
stupních vítězů.

Do kategorie starších žákyň nastupovala 
jako velká naděje a poslední vítězka z roku 
2020 Nikola Seďová. Úvodní výšky skoči-
la ona i ostatních 16 závodnic bez větších 
problémů, startovní pole začalo řídnout až 
na 145 cm. Skvěle si vedly reprezentantky JAC 
Brno, z nichž 157 cm skočila a vítězkou hlavní-
ho závodu se stala Jitka Nečasová. Na domácí 
Nikolu tak s výkonem 154 cm, což je její nový 
osobní rekord, zbylo stříbro. Na okrese je první. 

„Prošla jsem si několika karanténami a jsem po 
nemoci, takže ta dnešní forma nebyla ideální, 
ale jsem ráda, že jsem se vůbec mohla zúčast-
nit a skočit si osobák,“ svěřila se Nikola.

Závěr čtvrtečního programu patřil závodu 
starších žáků, do kterého nastoupilo 16 závod-
níků a mimo soutěž i jeden dorostenec. Úvod-
ní skoky začínaly na 125 cm a pro většinu 
startovního pole se stala osudnou výška 
155 cm. Do bojů o nejvyšší příčky se zapojili 

atleti z Rosic, Neratovic a Nového Města na 
Moravě. Skvělým výkonem 181 cm na první 
pokus si zlato odvezl Lukáš Kouřil z AK Rosice, 
druhé místo druhým pokusem na stejné výšce 
bral Jan Tobias Janků z TJ Neratovice. Z okres-
ních skokanů byl nejlepší Jakub Sýkora z TJ 
Lokomotivy Břeclav.

Největší naděje TJ Atletika Hustopeče 
a vítěz kvalifi kace z minulého týdne Vojtěch 
Homola z Velkých Němčic se do bojů nezapo-
jil. „Vojta nám bohužel dnes ráno volal a omlu-
vil se, protože mu nařídili karanténu. To byl 
vůbec problém celého dnešního dne, spousta 
závodníků se nám dnes ráno omluvila kvůli 
karanténám, takže jsme tu měli něco přes 
padesát mládežníků. Oproti uplynulým roční-
kům je to o dost míň, nicméně i tak jsme viděli 
skvělé výkony,“ popsal ošemetnou situaci kvůli 
bezpečnostním opatřením ředitel závodu 
Zbyněk Háder.                                                              -nov-

Lukáš Drobilič ze ZŠ Slovácká Břeclav vyskákal 177 cm a překonal 22 let starý rekord Hustopečského skákání.
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Na čtvrtečním programu skákání padaly rekordy

SPOZAM – Hledá brigádníky na pozici plavčík letního koupaliště
na letní sezónu 2022 (období červen – srpen).

Požadujeme:
• dovršení 18 let v roce 2022

• dobrou fyzickou kondici a úsměv :-)
• nutnost absolvování kurzu (Záchranářské minimum pro pracovníky vodních areálů - zabezpečí 

a zaplatí Vám SPOZAM – termín kurzu sobota 28. 5.–neděle 29. 5. 2022)
• směnný provoz včetně sobot a nedělí

• příplatky za práci v sobotu a neděli 
• plat : 110,- Kč/hodina
• pitný režim zdarma

Hledáme brigádníky na DPP
úklid letního koupaliště
 v měsících červen - srpen.

• Vhodné pro studenty/ky a ženy 
v důchodovém věku.

• Nepravidelný (dle počasí) směnný
provoz včetně sobot a nedělí.
• Pracovní doba a směny si 

lze domluvit dle potřeby. 
• Příplatky za práci v sobotu a neděli.

Žádosti nebo dotazy prosím zasílejte na proschek@hustopece.cz nebo volejte na tel. číslo: 702 204 600 – Proschek Aleš
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Výpis z usnesení 92. schůze Rady města 
Hustopeče ze dne 01.02.2022 

Usnesení č. 2/92/22: RM schválila vyhlášení zá-
měru na uzavření nájemní smlouvy na zábor 
městských pozemků: p. č. KN 1580/10, vedený 
jako ostatní plocha, o výměře 383 m2, a p. č. 
KN 1580/2, vedený jako ostatní plocha, o vý-
měře 585 m2, a p.č. KN 1580/11, vedený jako 
ostatní plocha, o výměře 468 m2, vše zapsané 
na LV č. 10001, v k.ú. Hustopeče u Brna, obec 
Hustopeče, na realizaci díla: „Oprava střechy 
BD Svatopluka Čecha 1,3 Hustopeče“ společ-
ností FALTON, spol. s.r.o., se sídlem: Langrova 
43, 627 00 Brno, IČ: 4690580. Nájemné bude ve 
výši: 1.000 Kč/měsíc.

Usnesení č. 3/92/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo na výměnu, opravu střešních 
oken na BD Hustopeče, Svatopluka Čecha 3. 
Zhotovitelem je fi rma FALTON, spol. s.r.o., 
se sídlem: Langrova 43, 627 00 Brno, IČ: 
46905804. Doba realizace díla: 4. 4. -29. 7. 
2022. Cena za dílo: 229.584,76 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 4/92/22: RM schválila žádost nájem-
ce bytu č.21 na ul. Svat. Čecha 965/4, 693 01 
Hustopeče p. Zdeňka Ryšavého, nar.10.1.1975. 
Svat. Čecha 965/4, 693 01 Hustopeče o souhlas 
rekonstrukcí bytu s tím, že rekonstrukce bude 
provedena nájemcem v rozsahu dle jeho žá-
dosti, na jeho náklady a odpovědnost, bez 
nároku na náhradu za případné zhodnocení 
bytu.

Usnesení č. 5/92/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č. HO-001030064176 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. 6/92/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. HO-001030036006 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. 7/92/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 
města ..., oba bytem Brněnská ..., Hustopeče 
na výstavbu sjezdu k plánované novostavbě 
garáže na pozemku parc.č. 674, k.ú. Hustopeče 
u Brna. 

Usnesení č. 12/92/22: RM neschvaluje projek-
tovou dokumentaci investora ..., Hustopeče 
na stavbu „Novostavba RD, Šafaříkova, parc.č. 
760, k.ú. Hustopeče u Brna“. Neschválení je 
z následujících důvodů: sjezd je projektován 
přes nově vybudované parkovací místo, je zde 
nutný souhlas zastupitelstva, protože může 
dojít ke znehodnocení majetku města. Dále je 
dle předložené PD potřeba dvou parkovacích 
míst, z toho jedno na veřejném prostranství. 
Podle platného územního plánu města musí 
být parkování zajištěno na pozemcích staveb-
níka, což v projektu není splněno. 

Usnesení č. 13/92/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora ..., Vojkovice na stav-
bu "Novostavba BD Hustopeče, parc.č. 69/2" 
ve stupni k územnímu řízení s podmínkou, že 
retenční nádrž, vodovodní šachta, revizní ša-
chta apod. budou na pozemku stavebníka, jak 
je uvedeno v dokumentaci a parkování bude 
zajištěno na vlastním pozemku. V případě, že 
bude vše v souladu, pověřuje starostku podpi-
sem situačního výkresu. 

Usnesení č. 14/92/22: RM neschválila projekto-
vou dokumentaci investora ..., Hustopeče na 
stavbu "Garáž – přístavba na pozemku parc.č. 
2262/6". Vjezd do objektu je plánován směrem 
k pozemku města – veřejná zeleň. Ke stavbě 
garáže nevede žádná veřejná ani neveřejná 
cesta. Město na svém pozemku p.č. 2565 bu-
dování žádné cesty neplánuje, ani si ji nepřeje. 
Žadatelka si musí zajistit nájezd do „garáže“ 
přes svůj pozemek, ne směrem k dotčenému 
pozemku města.

Usnesení č. 17/92/22: RM pověřuje SK, aby po-
soudila žádost pana Papeže na odkoupení 
nebo pronájem části městského pozemku p.č. 
2500/17, o výměře: 32 m2, v k.ú. Hustopeče u 
Brna, obec Hustopeče, v okolí garáže, kterou 
vlastní. 

Usnesení č. 18/92/22: RM schválila smlouvu o 
zajištění manažerské činnosti na Hustopečské 
skákání Agrotec 2022 s Mgr. Andreou 
Cejnkovou se sídlem Gen. Peřiny 1299/14, 693 
01 Hustopeče, IČ: 70476951 za 80.000 Kč vč. 
DPH. 

Usnesení č. 19/92/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo na dodávku a montáž akustic-
kých melaminových desek s fazetkou na strop 
Kinokavárny Hustopeče s BcA. Martinem 
Štěpánkem se sídlem Lípová 24, 664 51 
Šlapanice, IČ 68650655 za 94.743 Kč vč. DPH 

Usnesení č. 20/92/22: RM schválila podání žádos-
ti o dotaci z výzvy č. 10/2021, Národní program 
Životní prostředí, na realizaci akce Retenční 
nádrž u Společenského domu, Hustopeče. 

Usnesení č. 22/92/22: RM schválila zrušení 
usnesení č. 32/91/22 a schválila dohodu o 
ukončení smlouvy o budoucí smlouvě darovací 
s FC Hustopeče z.s., Šafaříkova 538/19, 693 01 
Hustopeče, IČ: 64327451 na technologie vytá-
pění a ohřevu teplé vody v objektu sportovních 
kabin. Realizovaným projektem došlo pouze 
k opravě stávajících technologií v pronajíma-
ném majetku města. 

Usnesení č. 23/92/22: RM neschválila užití znaku 
města a loga za účelem výroby parkovacích 
kotoučů p. Pavlu Polachovi, IČ: 60970120, 
Prievidzská 2313/5, 787 01 Šumperk. 

Usnesení č. 25/92/22: RM schválila dodatek č.1 
k nájemní smlouvě s Formankou hotelem & 
kempem s.r.o., IČ: 078745219, Böhmova 1776/15, 
62100 Brno, kterým se nájemné a energie are-
álu Šafaříkova 448, 693 01 Hustopeče navyšují 
o DPH. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/92/22: RM bere na vědomí 

aktualizované znění zásad pro spolupráci s in-
vestory na rozvoji veřejné infrastruktury města 
Hustopeče. Na materiálu bude dále pracováno.

Usnesení č. 27/92/22: RM neschvaluje změnu pro-
jektové dokumentace na stavbu "Hustopeče, 
rozš. NN, BD Čáslava" investora EG.D a.s., Brno, 
č. stavby 1030071451. Nesouhlasíme s vedením 
kabelu NN v pozemku parc.č. 4544/20, k.ú. 
Hustopeče u Brna v bezprostřední blízkosti ko-
munikace ul. Alejní. 

Usnesení č. 28/92/22: RM schválila uzavření 
příkazní smlouvy č. 603653 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. 31/92/22: RM schvaluje rozpočet 
Školské komise pro rok 2022. Návrh rozpočtu 
je přílohou zápisu.

Usnesení č. 35/92/22: RM schválila Statut 18. 
ročníku soutěžní výstavy vín „O Hustopečskou 
pečeť 2022“. 

Usnesení č. 36/92/22: RM schválila objednávku 
licencí Avast! Business Antivirus, 200 licencí/3 
roky a Avast Business Antivirus Pro 1 licence 
na 3 roky, za cenu 92.567 Kč bez DPH od spo-
lečnosti ALWIL Trade, spol. s r.o., Průmyslová 
1306/7, 102 00 Praha 10, IČ: 16188641. 

Usnesení č. 37/92/22: RM schválila akceptaci 
předložené dokumentace „Územní studie – 
Hustopeče S2 – ozelenění“

Usnesení č. 39/92/22: RM schválila uzavření 
Dohody o ukončení nájmu bytové jednotky č. 
202, 203 a 204, na adrese Kpt. Jaroše 1001/1, 
Hustopeče mezi městem Hustopeče a ..., trva-
le bytem Kpt. Jaroše 1001/1, k datu 28. 2. 2022. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/92/22: RM schválila uzavření 
Dodatku č. 2. ke smlouvě o nájmu pro paní ..., 
nájemnici ubytovací jednotky č. 202, 203 a 204 
na ubytovně Mostař, kterým se mění celková 
výše nájmu a služeb s ním spojených z 8.322 Kč 
na 5.425 Kč, a to s účinností od 1. 3. 2022. Text 
Dodatku č. 1 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 42/92/22: RM schválila uzavře-
ní Smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 403 
na ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, 
Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem 
městem Hustopeče a ..., trvale bytem Křepice 
... s účinností od 15.02.2022. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 44/92/22: RM schválila uzavře-
ní Smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 
402 na ubytovně Mostař Kpt. Jaroše 1001/1, 
Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímate-
lem městem Hustopeče a ..., trvale bytem 
Nerudova ..., Hustopeče od 15.02.2022. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 45/92/22: RM schválila nájemní 
smlouvu k bytu č. 8 v Bytovém domě s pod-
porovanými byty, Žižkova 22b v Hustopečích 
mezi Městem Hustopeče a paní ..., trvale 
bytem Smetanova ..., 332 02 Starý Plzenec, s 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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účinností od 14.02.2022. 
Usnesení č. 46/92/22: RM schválila přípravu 

projektové dokumentace ke snížení energe-
tické náročnosti objektu Penzionu, Žižkova 1, 
Hustopeče, pro možné využití dotačních pro-
gramů Státního fondu životních prostředí.

Usnesení č. 48/92/22: RM schválila dodatek 
č. 10 k pojistné Smlouvě č. 8060378519 s 
ČSOB Pojišťovnou, a.s., na základě kterého 
je pojištěn nově vybudovaný majetek města 
Hustopeče, který vznikl v rámci přístavby bu-
dov příspěvkové organizace MŠ Na Sídlišti. 
Objem pojištěného majetku je navýšen o 
25.000.000 Kč, pojistná částka je vyšší o 6 485 
Kč. 

Usnesení č. 49/92/22: RM schválila inventarizač-
ní zprávu o provedené inventarizaci majetku 
města Hustopeče v roce 2021. Rozdíly v evi-
denci a fyzickém stavu nebyly zjištěny. 

Usnesení č. 50/92/22: RM schválila seznam in-
vestičních priorit MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5, 
v rámci Strategického rámce MAP pro období 
2021 – 2027. Seznam je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 51/92/22: RM schválila seznam inves-
tičních priorit MŠ Hustopeče, Školní 25, v rámci 
Strategického rámce MAP pro období 2021 – 
2027. Seznam je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 52/92/22: RM schválila seznam in-
vestičních priorit ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, 
v rámci Strategického rámce MAP pro období 
2021 – 2027. Seznam je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 53/92/22: RM schválila seznam in-
vestičních priorit ZŠ Hustopeče, Komenského 
163/2, v rámci Strategického rámce MAP 
pro období 2021 – 2027. Seznam je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 54/92/22: RM schválila přípravu rea-
lizace kašny na nádvoří domu U Synků. Bude 
hrazeno z provozní úspory MMG za rok 2021. 

Usnesení č. 55/92/22: RM schválila vyřazení ma-
jetku města zařazeného na ORJ 255 - městský 
úřad, v účetní hodnotě 184.767 Kč, dle sezna-
mu. Majetek bude zlikvidován odvozem na 
sběrný dvůr města. 

Usnesení č. 57/92/22: RM schvaluje realizaci 
ostrůvků na ul. Brněnská u nemocnice a u 
Frauenthalu dle projektu Ing. Martina Dratvy, 
realizační fi rma bude ještě upřesněna.

Usnesení č. 58/92/22: RM schválila zapojení měs-
ta Hustopeče do projektu Interreg CENTRAL 
EUROPE CICADA4CE a pověřuje starostku 
podpisem Project partner declaration.

Usnesení č. 60/92/22: RM schválila změnové listy 
č. 4 - 7 a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke 
smlouvě o dílo na realizaci stavby „Stavební 
úpravy na objektu Střelnice, Hustopeče“ ze 
dne 17.3.2021 se společností VISPO CZ s.r.o., 
Hodonín.

Usnesení č. 61/92/22: RM schválila na základě 
znaleckého posudku a vyjádření Komise ŽPaZ 
pokácení 5 ks topolů v lokalitě U Větrolamu. 
Znalecký posudek a upřesnění stromů jsou 
přílohou zápisu.

Výpis usnesení z XXV. schůze Zastupitelstva 
města Hustopeče ze dne 10.02.2022 

Usnesení ZM č. 1/XXV/22: ZM schvaluje program 
jednání ZM:

I. Zahájení 
II. Sdělení starostky 
III. Zpráva Finančního výboru 
IV. Zpráva Kontrolního výboru 
V. Hlavní body: 
    a. Prohlášení k převodu pozemků – Správa že-

leznic na ulici Bratislavská
    b. Podání žádosti o směnu pozemků nad ulicí 

Herbenova ve vlastnictví ČR Státního pozem-
kového úřadu

    c. Podání žádosti o bezúplatný převod částí 
pozemků pod veřejně prospěšnou stavbou 
dopravní infrastruktury od ČR SPÚ v lokalitě 
bývalého JZD

    d. Kupní smlouva na prodej městského pozem-
ku p.č. 4392 v k.ú. Hustopeče u Brna v lokalitě 
Souvratě

    e. Kupní smlouva na prodej části městského po-
zemku p.č. 1370/1 ulice Kpt. Jaroše

    f. Žádost o koupi části městského pozemku p.č. 
1348/1 o výměře do 24 m2 ul. Kpt. Jaroše

    g. Žádost o koupi městských pozemků p.č. 
3282/4 a 3283/3 a části p.č. 3285/7, vše v k.ú. 
Hustopeče u Brna, nad ul. Herbenova

    h. Žádost o koupi městských pozemků p.č. 
3349/1, p.č. 3350/4, p.č. 376/26, p.č. 346/4, nad 
ul. Herbenova

    i. Žádost o koupi městských pozemků p.č. 
286/2 a 3232/5 a části p.č. 286/1, 3232/6, 3232/4, 
3233/5 a 3233/1, vše v k.ú. Hustopeče u Brna, ul. 
Herbenova

    j. Žádost o vstup do nově vybudované komuni-
kace na ul. Šafaříkova

    k. Změna zřizovací listiny Centrum volného 
času Hustopeče

    l. Dotace spolkům 2022
    m. Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 

1/2022
VI. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.) 
VII. Příspěvky členů ZM 
VIII. Diskuze občanů (pokračování) 
IX. Kontrola přijatých usnesení 
X. Závěr 
Usnesení ZM č. 2/XXV/22: ZM schvaluje ově-
řovatele zápisu Libor Sadílek a Bc. Michal 
Vejpustek. 

Usnesení ZM č. 4/XXV/22: ZM bere na vědomí 
určení zapisovatele MVDr. Pavel Michalica, ta-
jemník MěÚ. 

Usnesení ZM č. 5/XXV/22: ZM bere na vědomí 
zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 
8.2.2022. 

Usnesení ZM č. 6/XXV/22: ZM schvaluje, že 
město Hustopeče, jako budoucí nabyvatel 
pozemků p.č.1249/87, 1249/88 a 1249/89 v k.ú. 
Hustopeče u Brna, souhlasí s technickými pod-
mínkami převodu majetku od Správy železnic, 
státní organizace a zároveň přebírá spolu s 
nabývaným majetkem i případné ekologické 
závazky s tímto majetkem spojené, bere na 
sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování 

a nebude od prodávajícího požadovat jejich 
náhradu. Text souhlasu a prohlášení je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení ZM č. 7/XXV/22: ZM schvaluje Podání 
žádosti o směnu pozemků parcela číslo KN 
297/17, 297/20, 3277/3, 3285/1, 3288/1, 3288/3, 
3294/1 vše v k. ú. Hustopeče u Brna, ve vlastnic-
tví Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov. 

Usnesení ZM č. 8/XXV/22: ZM schvaluje 
bezúplatný převod části pozemků p. č. KN 
2203/3, 2588/11 vše v katastrálním úze-
mí Hustopeče u Brna od České republiky 
– Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, 
Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3. 

Usnesení ZM č. 9/XXV/22: ZM schvaluje uzavření 
kupní smlouvy na prodej městského pozemku 
p.č. 4392, vedeného jako zahrada, o výměře 
1720 m2, v obci Hustopeče, v katastrálním úze-
mí Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče, manželům ..., Horní Bojanovice ..., 
693 01, a to za cenu dle znaleckého posudku č. 
5081-1/2022 ze dne 23.12.2021, ve výši: 60.200 
Kč (35 Kč za m2). Kupující uhradí náklady spo-
jené s převodem pozemků. 

Usnesení ZM č. 10/XXV/22: ZM schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na prodej části měst-
ského pozemku p.č. 1370/1, vedeného jako 
ostatní plocha, v rozsahu dle geom. plánu č. 
4100-240/2021, nově vytvořeného a vyčleně-
ného pozemku p.č. 1370/14, o výměře 26 m2, 
v katastrálním území Hustopeče u Brna, panu 
..., 693 01 Hustopeče, za cenu dle znaleckého 
posudku č. 1750/2021 ze dne 20.08.2021, ve 
výši: 70.200 Kč (2.700 Kč za m2). Kupující uhra-
dí náklady spojené s převodem pozemku. 

Usnesení ZM č. 11/XXV/22: ZM schvaluje vy-
hlášení záměru prodeje části městského 
pozemku p.č. 1348/1 o výměře do 20 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna před pozemkem p.č. 1358. 
Prodejem dojde k zarovnání hranice s pozem-
ky p.č 1348/5 a p.č. 1357. Prodej se uskuteční za 
cenu dle znaleckého posudku na stanovení 
tržní ceny pozemku, minimálně však za 980 
Kč/m2 s tím, že žadatel uhradí zálohu ve výši 
5.000 Kč za úhradu znaleckého posudku. V 
případě schválení prodeje konkrétnímu ku-
pujícímu, tento uhradí spolu s prodejní cenou 
pozemku a nákladu na zpracování znaleckého 
posudku i další náklady spojené s převodem 
pozemku. 

Usnesení ZM č. 12/XXV/22: ZM neschvaluje 
vyhlášení záměru prodeje části městských 
pozemků p.č. 3282/4 o výměře 77 m2, druh po-
zemku: orná půda a p.č. 3283/3, druh pozemku: 
trvalý trávní porost a část městského pozem-
ku p.č. 3285/7, druh pozemku: vinice, v obci 
Hustopeče, v k. ú. Hustopeče u Brna, zapsa-
ného na LV č. 10001. Město se vrátí k možnosti 
prodeje pozemků po dořešení sousedních po-
zemků s ČR. 

Usnesení ZM č. 13/XXV/22: ZM neschvalu-
je vyhlášení záměru odkoupení městských 
pozemků: p.č. 3349/1, o výměře 172 m2, p.č. 
3350/4, o výměře 33 m2, p.č. 376/26 o výměře 45 
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m2, p.č. 346/4 o výměře 27 m2, vše ve vlastnic-
tví města Hustopeče zapsaného na LV č. 10001 
v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení ZM č. 14/XXV/22: ZM neschvaluje 
vyhlášení záměru prodeje části městských 
pozemků p.č. 286/2, p.č. 3232/5, p.č. 286/1, p.č. 
3232/6, p.č.3232/4, 3233/5 a 3233/1, vše vedené 
jako ostatní plocha, o přibližné celkové výměře 
cca 100 m2, v obci Hustopeče, v k. ú. Hustopeče 
u Brna, zapsaného na LV č. 10001. 

Usnesení ZM č. 15/XXV/22: ZM schvaluje souhlas 
se vstupem do tělesa rekonstruované komuni-
kace na pozemku města Hustopeče p. č. 746/7 v 
k. ú. Hustopeče u Brna, a to v návaznosti na pro-
jektovou dokumentaci investora ..., Hustopeče 
na stavbu „Novostavba RD, Šafaříkova, na po-
zemku p.č. 760, v k.ú. Hustopeče u Brna“. Jedná 
se o stavbu sjezdu přes nově vybudované par-
kovací místo. 

Usnesení ZM č. 16/XXV/22: ZM schvaluje 
Dodatek č. 28 ke zřizovací listině Centra vol-
ného času Hustopeče, příspěvkové organizace 

Usnesení ZM č. 17/XXV/22: ZM schvaluje 
Vypuštění podbodu 16) FC Hustopeče z.s., 
dotaci na údržbu tréninkové hrací plochy, ka-
bin a pokrytí provozních nákladů z žádostí. 
K Žádosti se vrátí ZM na jednání v dubnu 2022.

Usnesení ZM č. 18/XXV/22: ZM schvaluje udělení 
následujících dotací a darů, včetně následného 
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a 
schválený účel: 

1) CONCENTUS MORAVIAE Mezinárodní cen-
trum slovanské hudby Brno, o.p.s., dotaci dle 
smlouvy ze dne 22.3.2019 ve výši 47.740 Kč (+ 
inflace dle roku 2021.). 

2) Plavecký klub Hustopeče, z.s., dotaci na 
pronájem tréninkových hodin na bazéně v 
Hustopečích na rok 2022 ve výši 123.000 Kč 

3) Asia Budo Center, z.s., dotaci na pronájem 
nebytových prostor, reprezentaci a propagaci 
bojových umění, výstroj a výzbroj pro děti a 
studenty ve výši 10 000 Kč 

4) Fitness Freedom race team z.s., dotaci na vše-
obecnou sportovní přípravu ve výši 15.000 Kč 

5) Fitness Freedom race team z.s., dotaci na tre-
néry a jejich vzdělávání ve výši 33.300 Kč 

6) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., dotaci na nájemné 
a pokrytí provozních nákladů v roce 2022 ve 
výši 800.000 Kč 

7) TJ Agrotec Hustopeče z.s., dotaci na platy tre-
nérů v roce 2022 ve výši 271.800 Kč. 

8) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., dotaci na činnost 
a provozní náklady – úhradu startovného, ces-
tovného, dopravu a drobné vybavení oddílů v 
roce 2022 ve výši 330.000 Kč 

9) Moravský rybářský svaz, z.s., dar na zabezpe-
čení rybářských závodů dětí ve výši 5.000 Kč. 

10) Malovaný kraj, z.s, daru na vydávání časopisu 
„Malovaný kraj“ ve výši 3.000 Kč 

11) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., dar na pojiště-
ní městského stadionu v roce 2022 ve výši 
29.730 Kč 

12) Linka bezpečí, z.s. dotaci na krizovou telefo-
nickou službu Linka bezpečí ve výši 4.000 Kč 

13) Házená Legata Hustopeče, z.s., dotaci na 
podporu sportovní činnosti ve výši 300.000 Kč 

14) Házená Legata Hustopeče, z.s., dotaci na 
podporu trenérů dětí a mládeže (přípravka, 
mladší žáci, starší žáci) ve výši 63.000 Kč

15) FC Hustopeče, z.s., dotaci na činnost v roce 
2022 – účast v soutěžích mládeže a dospělých 
všech mužstev klubu, pořádání turnajů mlá-
deže na fotbalovém hřišti, ve sportovní hale, 
reprezentace klubu a města Hustopeče, po-
řádání letních příměstských a pobytových 
soustředění, všeobecný rozvoj pohybových 
schopností ve výši 310.000 Kč 

17) FC Hustopeče z.s., dotaci na podporu trenérů 
mládeže ve výši 135.000 Kč 

18) Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní 
organizace Hustopeče, dotaci na osvětovou, 
vzdělávací, poznávací a relaxační činnost ve 
výši 50.000 Kč 

19) Spolek rodičů a přátel Gymnázia T.G. 
Masaryka Hustopeče dotaci z rozpočtu města 
na činnost studentského parlamentu, podpo-
ru nadaných žáků Gymnázia Hustopeče T.G. 
Masaryka, spolupráci s hustopečskými škola-
mi a rodiči ve výši 15.000 Kč 

20) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, dotaci na 
činnost TS Danceversity a divadelního kroužku 
v roce 2022 a spolupráci s evropskými partnery 
v rámci projektu EU Erasmus ve výši 25.000 Kč 

21) Římskokatolická farnost Hustopeče dotaci 
na opravu podlahy společenského sálu v sute-
rénu kostela sv. Václava a sv. Anežky České ve 
výši 110.000 Kč 

22) Junák – český skaut, středisko Vranovice, z.s., 
dotaci na vybavení skautské klubovny a zvele-
bení okolí ve výši 13.200 Kč 

23) Šachový klub Hustopeče z.s., dotaci na čin-
nost šachového klubu v roce 2022 ve výši 
15.000 Kč 

24) Fotoklub Hustopeče, z.s. dotaci z rozpočtu 
města na činnost spolku v roce 2022 – příprava 
a zpracování projektu „Hustopečsko a okolí ve 
výtvarné fotografi i“ ve výši 10.000 Kč 

25) L.F. Club Karate, z.s., dotaci na podporu spor-
tovní činnosti karate v Hustopečích, účast na 
soutěžích, školení trenérů a pořízení sportov-
ního vybavení a potřeb ve výši 30.000 Kč 

26) Girasole, z.s., dotaci na zajištění provozu do-
mácího hospice ve výši 50.000 Kč 

Usnesení ZM č. 19/XXV/22: ZM schvaluje roz-
počtové opatření města Hustopeče č. 1/2022. 
Příjmy ve výši 203 398 tis. Kč, výdaje ve výši 279 
033 tis. Kč a fi nancování ve výši 75 635 tis. Kč. 
Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

Výpis z usnesení 93. schůze Rady města 
Hustopeče ze dne 14.02.2022 

Usnesení č. 2/93/22: RM doporučuje ZM schvá-
lení vyhlášení záměru prodeje městského 
pozemku p.č. 1065/1, vedeného jako ostatní 
plocha, o výměře 40 m2, v obci Hustopeče, v 
k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného na LV č. 
1000, v lokalitě Žižkova 702/20, Hustopeče. 
Prodej se uskuteční za cenu dle znaleckého 
posudku na stanovení tržní ceny pozemku, 
minimálně však za 980 Kč/m2 s tím, že žada-
tel uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč za úhradu 

znaleckého posudku. V případě schválení pro-
deje konkrétnímu kupujícímu, tento uhradí 
spolu s prodejní cenou pozemku a nákladu na 
zpracování znaleckého posudku i další nákla-
dy spojené s převodem pozemku.

Usnesení č. 3/93/22: RM schvaluje vyhlášení zá-
měru pronájmu části městského pozemku p.č. 
4813/16, vedeného jako ostatní plocha, v obci 
Hustopeče, k.ú Hustopeče u Brna, zapsaného 
na LV č. 10001, v lokalitě Kpt. Jaroše, o výměře 
cca 23 m2. O vyhlášení informovat stávajícího 
uživatele.

Usnesení č. 4/93/22: RM schvaluje vyhlášení zá-
měru pronájmu části městského pozemku p.č. 
4813/16, vedeného jako ostatní plocha, v obci 
Hustopeče, k.ú Hustopeče u Brna, zapsaného 
na LV č. 10001, v lokalitě Kpt. Jaroše, o výměře 
cca 48 m2. O vyhlášení informovat stávajícího 
uživatele.

Usnesení č. 5/93/22: RM ukládá Stavební ko-
misi prověřit žádost o koupi části městského 
pozemku p.č. 4813/16, vedeného jako ostatní 
plocha, v obci Hustopeče, k.ú Hustopeče u 
Brna, zapsaného na LV č. 10001, v lokalitě Kpt. 
Jaroše, o výměře cca 23 m2 a i sousední lochy o 
výměře cca 47 m2. Prověřit zejména z hledis-
ka budoucího napojení plánované výstavby 
v lokalitě nad sklepy v ul. Vinařská a dalšího 
rozvoje dle územní studie S2. 

Usnesení č. 6/93/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora KUTARI a.s., Fügnerovo 
náměstí 1808/3, Praha, IČ: 05380791 na akci 
"Obchodní centrum Hustopeče – Kaufland a 
RP" a pověřuje starostku podpisem situačního 
výkresu. 

Usnesení č. 7/93/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora Vodovody a kanalizace 
Břeclav a.s. na stavbu „VDJ Hustopeče – oplo-
cení a zpevněné plochy“ a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 8/93/22: RM schválila vyhlášení zá-
měru na uzavření nájemních smluv na ul. 
Alšova. Jedná se o tyto pozemky: p.č. 1884, o vý-
měře 286 m2 a p.č. 1903, o výměře 146 m2, vše 
vedené jako zahrada, zapsané u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pra-
coviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 
katastrální území Hustopeče u Brna, obec 
Hustopeče. Jedná se o pozemky, které nava-
zují na zahrady u rodinných domů. Nájemní 
smlouvy budou uzavírány na jednotlivé 
pozemky. 

Usnesení č. 9/93/22: RM schválila uzavření 
dohody o ukončení nájemní smlouvy s NH 
- ŠEKR spol. s r.o., Bratislavská 587/16, 693 01 
Hustopeče, IČ: 46968776 na užívání reklam-
ní plochy autobusové zastávky na pozemku 
p.č.8291/1 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text dohody 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/93/22: RM schválila ukončení 
smlouvy o poskytnutí služeb uzavřenou mezi 
Městem Hustopeče a Diakonií Broumov, 
soc. družstvo, V Důlni 913, 542 32 Úpice, IČ: 
49289977 ve znění pozdějších dodatků, kterou 
byl zajištěn sběr použitého textilu na území 
města Hustopeče.
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Usnesení č. 11/93/22: RM schválila podání žádosti 
do dotačního programu „Podpora zkvalitně-
ní služeb turistických informačních center v 
Jihomoravském kraji v roce 2022“ na projekt 
„TIC Hustopeče 2022“. 

Usnesení č. 12/93/22: RM schválila podání žádosti 
do dotačního programu „Poskytování dotací v 
oblasti environmentálního vzdělávání, výcho-
vy a osvěty pro rok 2022“ na projekt „Zahrada 
MŠ Na Sídlišti“ a zajištění spolufi nancování v 
min. výši 20 %. 

Usnesení č. 13/93/22: RM schválila podání žá-
dosti do dotačního programu „Poskytování 
dotací v oblasti environmentálního vzdělává-
ní, výchovy a osvěty pro rok 2022“ na projekt 
„Venkovní učebna ZŠ Komenského“ a zajištění 
spolufi nancování v min. výši 20 %. 

Usnesení č. 14/93/22: RM schválila podání 
žádosti do dotačního programu „Podpora pa-
mátek místního významu v Jihomoravském 
kraji v roce 2022“ na projekt „Rekonstrukce 
kříže, Hustopeče“ a zajištění spolufi nancování 
v min. výši 50 %. 

Usnesení č. 15/93/22: RM schválila podání žádos-
ti do dotačního programu „Podpora rozvoje v 
oblasti kultury a památkové péče v roce 2022“ 
na projekt „Rekonstrukce střechy městského 
domu, Hustopeče“ a zajištění spolufi nancová-
ní v min. výši 50 %. 

Usnesení č. 16/93/22: RM schválila podá-
ní žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v rámci dotačního 
programu Podpora adaptačních opatření na 
změnu klimatu v roce 2022, dotační titul 2 
Následná péče o zeleň, na projekt „Následná 
péče o zeleň 2022, Hustopeče.“ 

Usnesení č. 17/93/22: RM schválila uzavře-
ní smlouvy o zřízení věcného břemene 
služebností inženýrské sítě se společností Nej.
cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 
148 00 Praha 4, IČ: 03213595 na pozemku KN 
p.č. 1243/1, 1261/2, 1243/6, 1243/7 vše v k. ú. 
Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, zapsa-
ných na LV č. 10001 u Katastr. úřadu pro JMK, 
katastrální prac. Hustopeče (optická trasa 
Vinařská, připojení BD Sýpka, trasa Nádražní – 
Vinařská), za úplatu: 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 18/93/22: RM schválila revize 
dodatku č.3 na stavbu: Stavební práce na ob-
jektu Střelnice, Hustopeče, se zhotovitelem 
společností VISPO CZ. s.r.o. se sídlem Dolní 

Valy 3940/2, 695 01 Hodonín. Předmětem 
dodatku č. 3 je změna rozsahu prací dle při-
ložených změnových listů č. 4 - 7. Změny jsou 
odsouhlaseny do výše smluvní rezervy, jedná 
se o dodatek bez navýšení ceny díla a termínu 
realizace. 

Usnesení č. 19/93/22: RM schválila objednáv-
ku č. 58/2022 ve výši 104.880,95 (126.905,95 
včetně DPH) s fi rmou HaSt, spol. s r.o., sídlo 
Havlíčkova 28, 690 01 Hustopeče, IČ: 25325043, 
na doplnění odvodnění městského stadionu. 

Usnesení č. 20/93/22: RM schválila vyřazení 
majetku MŠ Hustopeče, Na Sídlišti v celkové 
hodnotě 353 456,10 Kč. Výčet majetku je uve-
den v samostatné příloze. Vyřazení majetku 
proběhne likvidací. Za likvidaci odpovídá ředi-
telka organizace. 

Usnesení č. 21/93/22: RM bere na vědomí 
informaci o podané žádosti o Odlišné orga-
nizaci školního roku podanou ZŠ Hustopeče, 
Nádražní 4 na MŠMT. 

Usnesení č. 22/93/22: RM schválila čerpání z re-
zervního fondu ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, ve 
výši 47.000 Kč. Částka bude využita na nákup 
pomůcek pro žáky. 

Usnesení č. 23/93/22: RM schváli-
la objednávku na dodávku prací a 
materiálu pro ozelenění silničního ostrůvku 
mezi ZŠ Hustopeče, Komenského a SOŠaSOU 
Hustopeče, fi rmou Ing. Martin Dratva, Příční 
378, Hrušovany u Brna, IČ: 69759944, na nabíd-
kovou cenu 29.759,50 Kč. Nabídka je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 25/93/22: RM schvaluje dohodu o 
ukončení nájmu bytu č. 1 na adrese Žižkova 
1475/22a, Hustopeče mezi městem Hustopeče 
a ..., Velké Němčice, k datu 28. 2. 2022. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/93/22: RM schválila uzavření 
dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 
19.01.2022 s paní ..., a panem ..., oba trva-
le bytem: ..., 691 67 Šakvice, v bytě č. 216 v 
Domě-Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1 
v Hustopečích, a to s účinností od 28.02.2022. 

Usnesení č. 27/93/22: RM schválila vyvěšení 
Tibetské vlajky v rámci kampaně „Vlajka pro 
Tibet“ dne 10.03.2022 na budovu Radnice 

Usnesení č. 28/93/22: RM schválila za-
pojení Města Hustopeče do projektu 
Jihomoravského kraje FabLab Experience 
v Hustopečích. Zapojení je včetně bezplatné 

zápůjčky prostranství dolní části Dukelského 
náměstí pro umístění prezentačního kamio-
nu –pojízdné laboratoře a souhlasu s vjezdem 
této techniky na Dukelské náměstí.

Usnesení č. 29/93/22: RM vzala na vědomí in-
formaci o organizaci 160. Ročníku Milevských 
Maškar dne 26.2.2022

Usnesení č. 30/93/22: RM schválila organizační 
změny Městského úřadu Hustopeče spočívají-
cí ve změně platové tabulky z 9. do 10. platové 
třídy na Odboru správních činností Městského 
úřadu Hustopeče, z důvodu změny pracovní 
náplně, s účinností od 1.3.2022. Celkový počet 
pracovních úvazků se nemění. 

Usnesení č. 31/93/22: RM schválila uzavření kup-
ní smlouvy na prodej traktoru Zetor 6945, reg. 
značka BV 45-33, v.č. 8008 z majetku města 
Hustopeče panu ..., Raková u Konice ..., 798 57, 
za cenu 280.000 Kč vč. DPH. Smlouva je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení č. 32/93/22: RM schválila uzavření kup-
ní smlouvy na prodej traktoru Zetor 4911, reg. 
značka BV 51-69, v.č. 1663, z majetku města 
Hustopeče panu ..., Ropice ..., 739 61 Třinec, za 
cenu 150.000 Kč vč. DPH. Smlouva je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 33/93/22: RM schválila vyhlášení 
záměru na zakoupení techniky pro město 
Hustopeče – sekačka – mulčovač 4x4, šířka 92 
cm, v ceně do 300.000 Kč vč DPH.

Usnesení č. 35/93/22: RM neschvaluje vyhlášení 
záměru pro umístění reklamní plochy na části 
pozemku p.č. 1413/25 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 36/93/22: RM schválila podání žádos-
ti o pokácení 2 ks stromů – višně na ulici Školní, 
na pozemku p.č. 2115 v k.ú. Hustopeče u Brna, 
z důvodu poškozování vodovodu.

Usnesení č. 39/93/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o souhlasu s realizací stavebního zá-
měru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM 
č. SŘ 005/22 CH, pro stavbu „Propojení VO 
komunikace na ulici Žižkova a Brněnská 
v Hustopečích“ s ČR-Úřad pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Smlouva je 
přílohou zápisu.

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

Městského úřadu Hustopeče

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

▲Daruji psací stůl. Tel.: 519 411 338 

INZERCE

▲ Pronájem bytu v Hustopečích 
Nabízíme pronájem bytu v prvním patře v centru Hustopečí. Obytná ploch 120 m2. Velikost 
pronajatého bytu lze po dohodě snížit. Nastěhování možné v březnu 2022. Výše nájmu dohodou. 
Kontakt: 704 008 254 nebo 774 663 799
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Když vám někdo vstoupí do srdce, zůstává tam navždy.

Dne 10. března uplynulo 10. smutné výročí 
úmrtí pana Jaroslava Pšenčíka. 

Stále vzpomínají manželka, dcery a vnoučata.

Dne 15. dubna by se dožila 100 let paní 
Anna Navrátilová.

Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.

Dne 14. ledna by se dožil 80 let pan Josef Strouhal 
z Hustopečí.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka a děti 
s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 18. února by se dožil 80 let pan Jiří Kilian 
a dne 13. února uplynulo 9 let, kdy nás navždy 
opsutil.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínky

Kdo v srdcích žije – neumírá.

Dne 13. března by se dožila 41. narozenin paní 
Marie Dočkalová a dne 13. dubna vzpomeneme 
18. smutné výročí úmrtí. 

S láskou vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Dne 11. března by se dožil 62 let pan Ivan Vetr 
a současně dne 29. března vzpomeneme 
3. smutné výročí jeho úmrtí.

S bolestí a láskou stále vzpomíná manželka 
a syn Zdeněk s rodinou.

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

Dne 15. března uplyne první smutné výročí úmrtí, 
kdy nás navždy opustila paní Božena Plšková.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají syn Libor a dcera 
Markéta s rodinou.

Očím se ztratila,
ale v srdcích zůstane navždy.

Dne 7.března vzpomeneme 11.výročí úmrtí naší 
milované maminky, babičky, paní
Ludmily Kiliánové z Hustopečí. 

Vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Když probouzelo se ráno a nastal nový den,
vy jste od nás odešli snít svůj vlastní sen.

Dne 6. března 2022 to bude 22 let, kdy nás opustil 
můj tatínek, dědeček, pradědeček, pan 
Josef Gibala

Dne 13. června 2022 to bude 11 let, kdy nás opustila 
moje maminka, babička, prababička, 
paní Vlasta Gibalová.

S láskou a úctou vzpomíná syn Josef s rodinou.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ve čtvrtek 24. března 2022 uplynou již čtyři roky, 
kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, 
maminka, sestra, babička, švagrová a teta, paní 
Ivana Štěpánková.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Manžel Josef, dcera Iva a syn Vratislav s rodinami, bratr 
Vratislav s rodinou.

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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Jubilanti v měsíci lednu 2022
02.01.1942 Drahomíra Dobrovolná
12.01.1942 Jiří Fiala
15.01.1932 Libuše Veselá
18.01.1942 Zdeňka Kalová
25.01.1942 Marie Horáková
26.01.1929 Jarmila Kadrnková

Zpracovala: Simona Procházková,
komise obřadů a slavností

Blahopřání k narozeninám

Z celého srdce blahopřejeme našemu tatínkovi, 
dědečkovi, pradědečkovi a manželovi panu 
Janu Částkovi z Hustopečí k jeho krásným 
80. narozeninám, které oslavil  1. 3. 2022.

Přejeme hodně zdraví a lásky, aby ho neopouštěla 
chuť do života a byl tu s námi ještě spoustu let.

Manželka Marie, dcery Marie a Dagmar s partnery, 
vnoučata a pravnoučata

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

Text a foto můžete zaslat na:  

tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412

Od roku 2020 došlo ke změně ve způsobu gratulace jubilantům. Členky 
komise dochází osobně poblahopřát jubilantům, kteří v daném roce dovršili 
80, 85, 90 a více let. Ostatním jubilantům jsou zasílána písemná blahopřání 
a nejsou uváděni v Hustopečských listech

K uvedení jubilantů ve společenské kronice Hustopečských listů, ke kterým 
členky komise již nechodí osobně blahopřát, je nutný jejich písemný souhlas, 
a to z důvodu ochrany osobních údajů. Pokud máte zájem a takový souhlas 
udělíte, budeme moci Vaše jubileum uveřejnit ve společenské kronice Husto-
pečských listů.

INFORMACE PRO JUBILANTY

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

Dne 22. března 2022 by se dožil 86 let náš manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Čestmír Babáček. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, syn 
Milan s rodinou, syn Čestmír, dcera Dana s rodinou. 
Přátelé a známí, vzpomeňte s námi. Děkujeme. 

Nikdy nezapomeneme na toho,
 koho máme rádi,
nikdy nezapomeneme na toho,
 kdo nám schází.

Dne 27. března 2022 uplyne 20 let, kdy nás 
navždy opustila paní Marie Kamárádová.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínky

 4. 2. V roce 2018, k příležitosti oslav 
stého výročí vzniku samostatné České repub-
liky, udělovalo město Hustopeče oceně-
ní významným osobnostem. Cenu města 
Hustopeče získal Josef Babáček za osvětovou 
činnost na poli válečné historie a dar militarií 
městskému muzeu. Babáček oslavil na začát-
ku února významné jubileum - 95 let. Mezi 
velkou řadou gratulantů byla i starostka Hana 
Potměšilová a za Muzejní spolek Hustopeče 
přišly popřát Jiřina Kotoučková a Jana Vrbová. 
Babáček neskrýval dojetí, a jelikož je vyhláše-
ný gurmán, který sám rád vaří, na dámy čekalo 
bohaté pohoštění.

Během rozhovoru se probíraly neduhy stáří 
a často se vzpomínalo. Babáček v minulos-
ti daroval celou svou sbírku (144 předmětů) 
Městskému muzeu a galerii Hustopeče. Díky 

jeho daru vznikla expozice Osvobození 1945, 
která byla slavnostně otevřena v roce 2018. 
Babáček si žádný předmět nenechal. „Všech-
ny věci, které jsou v muzeu, mají svoji historii. 
Jsou tam třeba dvě lžičky. Jedna je z lipového 
dřeva, patřila lékaři. Druhou, stříbrnou, tady 
zapomněl nějaký Kozák. Za války jsme měli 
jenom hliníkové lžičky, takže tu stříbrnou 
jsme velmi dlouho používali,“ uvedl Babáček. 
„Historie mě vždy zajímala. Je až neuvěřitel-
né, co všechno lidé dokázali vyrobit a vytvořit, 
i když neměli takové podmínky jako my dnes. 
Mám to štěstí, že žiji už dlouho. Zažil jsem 
první republiku, protektorát, všechny prezi-
denty. Za války jsem jako čtrnáctiletý sloužil 
v Brně, kde byli hlavně Němci, to byla velká 
škola života,“ vzpomínal oslavenec. 

Přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné 
zdraví!

-ves-

Sběratel militarií Josef Babáček slavil životní jubileum

◀ Josef Babáček měl z gratulantů radost.Fo
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800 023 008

PØIDEJTE SE
K NÁM

Manipulace (VZV)

Svařování - ruční CO2

Obsluha strojů (s praxí i bez)

HR Recruiter (částečný úvazek)

Operátor/ka výroby (s praxí i bez, 2–3 směny)

Pro nové projekty

přijmeme absolventy/ky

i zkušené profesionály/ky: 

wcz-kariera@westfalia-mh.com

Lidský přístup, férové jednání
     a moderní pracovní prostředí

Náborový příspěvek až 30.000,- Kč

Bonusový systém čtvrtletních odměn

Nadstandardně placené víkendové
     a noční směny

Příspěvek na dojíždění ze vzdálených lokací

Široké portfolio benefitů a péče o zaměstnance

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍZZZZZZZZZZZÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEE::::::::::::::NABÍZÍME:

Westfalia Metal s.r.o.
Brnĕnská 61, 693 01 Hustopeče

www.westfalia-mh.com
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