
VÁLKA NA UKRAJINĚ.
JAK POMÁHÁ MĚSTO HUSTOPEČE?

DOMOV PRO SENIORY VYBÍRÁ KLIENTY 
I ZAMĚSTNANCE

SLAVNOSTI MANDLONÍ A VÍNA
SE VRÁTILY V PLNÉ SÍLE

NOVINKY Z TIC? AUDIOPRŮVODCE 
MANDLOŇOVOU STEZKOU

CELOSTÁTNÍ TURNAJE MLÁDEŽE
VE STOLNÍM TENISU SE VYDAŘILY
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  VYJARNĚTE SE

NA NOVOU
   SEZÓNU

ŠKODA Originální příslušenství
pro vás teď máme za zvýhodněné ceny.

68 Kč
vč. DPH

CYKLISTICKÁ 
LAHEV 0,75 L

STŘEŠNÍ NOSIČ
ZÁKLADNÍ

nyní až -40 %

Originální příslušenství

 nyní až

 -40 %

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AGROTEC a.s.
Brněnská 74

693 01  Hustopeče

Tel.: 519 402 458

www.agrotecauto.cz

Jarní servisní prohlídku včetně diagnostiky

a kontroly podvozku pro vás teď máme

jen za 299 Kč

Kromě toho můžete také využít široké nabídky letních 

pneumatik včetně výhodné ceny za přezutí kol.

Objednejte se ještě dnes.

XII. ROČNÍK

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
CESTOVATELSKÝCH FILMŮ

ÚNOR – KVĚTEN 2022

NEJVĚTŠÍ CESTOVATELSKÝ PORTÁL HEDVABNASTEZKA.CZ A ČASOPIS TRAVEL LIFE UVÁDĚJÍ

EXPEDIČNÍ 
KAMERA

www.ExpedicniKamera.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: 100 Kč
děti, studenti a důchodci: 50 Kč  

kino
HUSTOPEČE  29/ 4 

2022
v 18.00 hodin

pátek
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Vážení spoluobčané,
krásné slunečné dny konce března, prodlužující se 
den, zpívající ptáci, kvetoucí fi alky a vy na zahrádce. 
Trávník je po zimě proschlý a na první pohled je vidět, 
že potřebuje vodu, tak jako celá příroda. Ostříháte keře 
levandulí a růží, proschlé větvičky a stonky dalších keřů 
a trvalek. Zaschlé traviny zaplní celou biopopelnici. 
Zapojíte hadice, abyste mohli čerpat do nádrže spodní 
vodu, které je viditelně méně, než jiné roky. Stmívá se, 
tak jdete do tepla domů. Vyčistili jste si hlavu, jen trochu 
bolí záda a ruce. Uvědomíte si, s jakou samozřejmostí 
žijete svůj relativně klidný život. Skoro se stydíte, že 
můžete normálně žít. Chodit do práce, vařit ve své 
domácnosti, zajít si ke kadeřnici, plánovat dovolenou. 
Najednou si uvědomíte, že je tady válka a v ní mrtví 
a zranění. Jsou zde tisíce a miliony nešťastných 
osudů, rozdělených rodin. V našem městě již dnes žijí 
desítky ukrajinských uprchlíků, většinou žen a dětí. 
V maximální míře se projevuje laskavost a solidarita. 
Vydrží nám? Věřím, že ano. Válku sledujeme téměř v přímém přenosu díky zpravodajům veřejnoprávních 
i soukromých médií, ale také těm, kteří na Ukrajinu vozí humanitární pomoc. Prosím! Dávejte si pozor 
na to, čemu věříte! Na sociálních sítích se začínají objevovat různé výmysly, nesmysly, lži a dezinformace, 
zkrátka fake news, čili nepravdivé zprávy. Zažili jsme to u pandemie, může nás to začít rozdělovat i dnes. 

Život ve městě se však nezastavil. Po zimě se naplno rozběhly započaté investice. Byla dokončena 
rekonstrukce ulice Tyršova a na ni plynule navazuje budování bezbariérového chodníku na ulici Brněnská. 
V plném proudu jsou také práce na výstavbě silnice z ulice Žižkova ke kruhovému objezdu a čilý ruch 
panuje uvnitř rekonstruované budovy původní střelnice v ulici Na Hradbách. Skončilo období vegetačního 
klidu, ve kterém došlo k odstranění starých, nemocných nebo nebezpečných dřevin např. v areálu 
Formanky, na ulici Školní nebo Palackého. Na ulici Palackého je připraven nový projekt ozelenění, který 
by se mohl uskutečnit na podzim tohoto roku. Ulice Alšova a Údolní se po rekonstrukci dočkaly také 
ozelenění ostrůvků v parkovacích pásech.

Vážení spoluobčané,
po téměř dvouletém období různých omezení a zákazů způsobených pandemií koronaviru jsme mohli 
odložit respirátory, děti a studenti zasedli do školních lavic a opustili výukový on-line prostor, u profesí, 
kde to šlo, se udržel model kombinace práce v zaměstnání a z domova. No a my můžeme zase vybírat 
z bohaté kulturní nabídky. Velká zkouška velké akce je za námi, Slavnosti mandloní a vína 2022 se 
vydařily, tisíce návštěvníků mohly obdivovat rozkvetlé mandloňové sady, ochutnat mandlové speciality 
a pochopitelně vychutnat lahodná moravská vína. A víno bude vévodit i dubnu, byť až v jeho závěru. 
Soutěžní přehlídka vín O Hustopečskou pečeť a májový košt vín se spojily v jednu akci, takže vás srdečně 
zvu do sálu společenského domu poslední dubnovou sobotu.

Přeji vám všem pevné zdraví, klidnou mysl, pozitivní náladu a užívejte si jaro – na zahrádce, na kole, 
s knihou nebo u sklenky vína s přáteli.

Hana Potměšilová, starostka

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

 15. 3. Zadání projektu na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Hustopečích, opravy 
předzahrádek a patníků v ulici Tyršova i navý-
šení běžných parkovacích kapacit ve dnech 
Slavností mandloní a vína. To jsou hlavní 
body jednání hustopečských radních, kteří se 
na své 95. schůzi sešli v pondělí 14. března.

Jarní Slavnosti mandloní a vína vyhle-
dává stále širší okruh návštěvníků. Kromě 
pestrého programu je potřeba myslet také na 
větší potřebu parkovacích míst. „Využijeme 
kapacity fi rem, které sídlí na okrajích města. 
Největší plochu poskytne Agrotec, v jehož 
areálu zaparkuje až 1500 aut. Do centra města 
se lidé dostanou kyvadlovou dopravou. Mezi 
další společnosti, které nabídly svoje prosto-
ry zdarma, patří Abacus, Norma, Westfalia 
a Moss, jehož terminál u kruhového objezdu 
bude sloužit autobusům,“ vysvětlil místosta-
rosta Bořivoj Švásta. V celých Hustopečích 
vzroste počet parkovacích míst o téměř dva 
tisíce. „Věřím, že toto opatření dohromady 
s přímým vlakovým spojením z Brna uleví 

během slavností přetížené dopravě ve městě,“ 
nastínil Švásta.

Záchytná parkoviště budou zpoplatněna 
částkou 50 korun za den. „Vybrané peníze od 
návštěvníků pomůžou se zaplacením pracov-
níků, kteří budou parkování koordinovat,“ 
doplnil Švásta.

V Tyršově ulici stavebníci opraví předza-
hrádky a obrubníky. „Nově budovaný 
bezbariérový chodník je zde oproti silnici 
níže položený a hrozí tak, že srážková voda 
by mohla ohrožovat nemovitosti. Abychom 
tomu zabránili, budou podél celé komunikace 
vyměněny a doplněny obrubníky a kanálové 
vpusti,“ vysvětlil Švásta.

Radní odklepli smlouvu o dílo na realizaci 
prací pro slaboproudé napětí v objektu býva-
lé střelnice. „Slaboproud řešíme v době, kdy je 
budova ve fázi kompletní rekonstrukce hrubé 
stavby. Hlavním účelem je zamezení nutnos-
ti budoucích zásahů do zrenovovaných stěn,“ 
řekl Švásta.

Vedení města dalo zelenou přípravě 
projektové dokumentace na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Hustopečích. Mini-
sterstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Stát-
ní program na podporu úspor energie EFEKT, 
který se zaměří na podporu energetických 
úspor a snižování energetické náročnos-
ti. „Peníze z programu plánujeme využít na 
spolufi nancování obnovy veřejného osvětle-
ní. Jedná se o vytipované lokality, které jsou 
nejvíce poruchové a na častou nefunkčnost 
poukazují i lidé prostřednictvím mapy závad,“ 
vysvětlil Švásta.

Kromě revitalizace se bude stavět rovněž 
nové veřejné osvětlení, a to na komunikaci, 
která spojí ulici Žižkovu a kruhový objezd 
směrem na Velké Němčice. Dostavbu osvětle-
ní zajistí ČEZ Energetické služby s. r. o. za cenu 
téměř 1,5 milionu korun bez DPH. Samotná 
propojka sníží průjezd nákladních i osobních 
aut ulicemi Hybešova a Žižkova.

-hrad-

Radní dali zelenou rekonstrukci veřejného osvětlení

 1. 3. Radní se sešli v pondělí 28. února. 
Odsouhlasili pomoc pro lidi z Ukrajiny, které 
ohrožuje válka, podpořili výsadbu nových 
ovocných stromů a zadali opravu střechy na 
domě po paní Nohelové.

Vedení města schválilo pomoc pro ukra-
jinské občany zasažené válkou. „Aktuálně 
jsme napřímo vyčlenili ubytování v budově 
Pavučiny, dvě jednotky v podporovaných soci-
álních bytech v Žižkově ulici a další v Penzio-
nu pro seniory. Ubytovnu v Celném nabízíme 
prostřednictvím Správy uprchlických zaříze-
ní Ministerstva vnitra ČR,“ uvedla k podpoře 
starostka Hana Potměšilová. Radní ihned 
uvolnili maximální možnou částku, o které 
mají kompetenci rozhodnout, a to 20 tisíc 
korun. Peníze poputují k potřebným přes 
Český červený kříž. „Vyšší fi nanční podporu 
projednají zastupitelé na svém dubnovém 
zasedání,“ doplnila Potměšilová.

Střechu na domu po paní Nohelové, který 
stojí na Dukelském náměstí a je majetkem 
města, čeká oprava. Radní zadali zakázku za 
více než 1,4 milionu korun včetně DPH společ-
nosti STAK-D, spol. s r.o. „Jedná se o opravu 
střešního pláště a částečnou výměnu dřevě-
ných krovů,“ upřesnil místostarosta Bořivoj 
Švásta.

Za Hustopečemi směrem na Šakvice, 

v tzv. Tesárkově údolí, vyroste nový ovocný 
sad. Čítat bude okolo 200 stromů švestek, 
hrušní, meruněk, jabloní a dalších ovocných 
stromů, o jejichž dodávku se postará fi rma 
Agro Brno – Tuřany. Se zaplacením částky 
(necelých 250 tisíc korun včetně DPH) pomůže 
dotace z Národního programu Životní prostře-
dí. „Sad bude volně přístupný a utrhnout 
ovoce a občerstvit se bude moct každý. Rovněž 
samotná výsadba počítá se zapojením veřej-

nosti a bude příležitostí k setkání a strávení 
společného příjemného času,“ lákal Švásta.

Do vozového parku městských služeb 
přibude nový výkonný mulčovací traktor za 
téměř 300 tisíc korun. Díky špičkovému moto-
ru a pohonu „na všechny čtyři“ jej bude možné 
využívat i do svažitějšího a hůře dostupného 
terénu.

-hrad-

Radní jednali. Za městem vyroste ovocný sad
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Ovocný sad vyroste v Tesárkově údolí.
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Hustopeče a Ukrajina
 10. 3. (průběžně aktualizováno)  Vladimír 

Putin zahájil útok na Ukrajinu a celé Česko, 
které má ještě v živé paměti ruskou okupaci, 
se po boku Slovenska a Polska stalo vedoucími 
státy, které se za Ukrajinu postavily.

Také v Hustopečích vidíme mohutnou 
vlnu podpory a nabídek pomoci. Pojďme si 
tedy shrnout, co by obyvatelé našeho města 
a mikroregionu měli vědět, co se podařilo 
zajistit.

Jak pomáhá město Hustopeče?
• Veškeré dosud neobsazené městské byty 

a ubytovací kapacity včetně těch v Ubytov-
ně v Celném a na CVČ Pavučina poskytuje-
me uprchlíkům.

• Město zřídilo speciální linku 728 254 951, 
na kterou mohou volat nejen samotní 
občané Ukrajiny, ale i lidé, kteří mají něko-
ho na Ukrajině či na cestě k nám a chtějí 
jim pomoci. Obsluhuje ji Lubomír Krůza 
z městského muzea, který se dorozumí 
rusky a každého odkáže na správná místa. 
Pro osobní kontakt v pracovní dny během 
pracovní doby můžete využít i pomoc 
pracovnic turistického informačního cent-
ra, které také mají všechny potřebné infor-
mace.

• Sociální odbor města Hustopeče opět akti-
voval iniciativu Hlídačka, která v dobách 
kovidové pandemie pomáhala především 
seniorům. Na facebookové skupině zveřej-
ňuje sociální odbor poptávky na konkrétní 
druhy pomoci pro uprchlíky ve městě a blíz-
kém okolí - překladatele, nákupy, odvozy, 
volnočasové aktivity pro děti, materiální 
pomoc apod.

• Město uvolnilo fi nanční částky, které již 
odeslalo na konto Český červený kříž. 
Žádné speciální konto město nezřizuje. 
Neziskové organizace samy nejlépe ví, kde 
a jak pomoci.

• V nejbližší době město nebude organizovat 
žádnou materiální sbírku, spoléhá a spolu-
pracuje se spolkem Narana Hustopeče, 
který má v Hustopečích vše pod kontro-
lou a pomoc již odváží na konkrétní místa 
s pomocí svých kontaktů na Ukrajině.

Chcete pomoci i vy?
• Chcete-li pomoci fi nančně, využijte 

některou z neziskových organizací, které 
rozjely několik sbírek.

• Chcete-li přispět materiálně přímo na 
Ukrajinu, doporučujeme sledovat strán-
ky spolku Narana Hustopeče.

• Máte-li nabídky na ubytování uprchlíků, 
kteří jsou již na cestě a budou hledat azyl 
i u nás v Hustopečích či okolí, zveřejněte 
je v centrálním registru Jihomoravského 
kraje, který právě odtud bude vybírat 
vhodné ubytování pro konkrétní rodi-
ny. Potřebujete-li se poradit, pište i na 
babackova@hustopece.cz.

• Chcete-li pomoci s dopravou uprchlíků 
od hranic do záchytných center, vždy tak 
dělejte pouze přes portály, které nouzo-
vý převoz organizují. Pamatujte totiž, 
že každý uprchlík musí první zastávku 
učinit u cizinecké policie, kde dostane 
vízum a zdravotní pojištění.

Co byste určitě neměli dělat?
• Nepanikařte a zachovejte klid.
• Nepořádejte náhodné sbírky potravin 

a dalších věcí, když nemáte přesné místo 
v Ukrajině, kam je odvezete. Odkážeme 
vás opět na Naranu Hustopeče, které má 
všechny cesty ošetřené. Sledujte, co přesně 
potřebují.

Co byste měli vědět?
Pomoc Ukra-

jině a jejím obča-
nům bude dlouhý 
a náročný běh 
a pomoc musí vydr-
žet dlouhou dobu. 
Je proto nutné 
zachovat řád v běžném provozu města a každé 
jednotlivé domácnosti.

„Je třeba zachovat klid, zklidnit adrenalin 
a vyčkat pokynů. Už dnes stojí u hranic s Ukraji-
nou kolony aut s pomocí, kterou nemají komu 
dát, protože je přes hranice nepustí. Zní to asi 
zvláštně, když mluvíme o válce, ale všechno 
má svůj čas. Nyní je potřeba, abychom se my 
v Česku, v Hustopečích soustředili na svůj 
každodenní život, chodili do práce, byli se 
svými rodinami, posílali peníze neziskovkám, 
které se snaží zorganizovat a zacílit pomoc. 
A když k nám přijdou první uprchlíci a budeme 
je potkávat v ulicích, tak je obejmout, přijmout, 
ukázat jim město, hrát si s jejich dětmi," řekla 
koordinátorka pomoci za Naranu Hustope-
če Marija Wazi, která pochází z Ukrajiny a je 
zakladatelkou Společnosti Ukrajinců v ČR.

Více informací o možnostech pomoci

www.stojimezaukrajinou.cz
-nov-

Materiální sbírka v obchodě Narana Hustopeče.
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ADRA ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ ČLOVĚK V TÍSNI CHARITA UNICEF

Humanitární organizace pomáhající na Ukrajině • www.stojimezaukrajinou.cz



HUSTOPEČSKÉ LISTY    04 | 22STR 4

 24. 2. Budoucí Penzion pro seniory 
Hustopeče, domov pro klienty se zvláštním 
režimem, je těsně před dokončením. Na 
webových stránkách www.domovhustope-
ce.cz je možné si stáhnout nejen potřebné 
formuláře žadatele o umístění klienta, ale 
také nabídku pracovních míst, která zahrnuje 
pozice od ošetřovatelské a zdravotní péče přes 
kuchaře až po mzdové účetní.

Položená střecha, okna, dveře a už 
i bílá fasáda budovaného Domova pro seni-
ory u Polikliniky na Hybešově ulici dává 
tušit, že výstavba míří k cíli. Už v polovině 
dubna se investice Jihomoravského kraje 
za 120 milionů korun bude kolaudovat.
„Provozovatelem nového domova bude Odbor 
sociálních věcí Jihomoravského kraje. Projek-
tově je stavba řízena Domovem U Františka 
v Újezdu u Brna, který před šesti lety vznikal 
za podobných podmínek na zelené louce jako 
penzion tady v Hustopečích, takže potřeb-
né zkušenosti a know-how využíváme právě 
z Újezdu. Celý ten proces je velmi náročný, 
ale je to krásná práce, protože je potřebná 
a má smysl. Velmi se těším, až tu budeme mít 
spokojené uživatele a vše bude fungovat tak, 
jak má,“ neskrývala radost z postupujících 

prací vedoucí domova Alice Lužová. 
Své útočiště najde ve zbrusu nové budo-

vě 52 klientů a stejný počet zaměstnanců. 
„Žádosti, jak o zaměstnání, tak o umístění 
do domova už přijímáme. Všechny informace 
najdete na zvláštním webu penzionu,“ doplni-
la Lužová.

Domov se zvláštním režimem je určen 
osobám s Alzheimerovou chorobou a se 
stařeckou či jinou formou demence, kteří se 
neobejdou bez pomoci druhé osoby. „Domov 
bude zajišťovat komplexní pečovatelskou, 
zdravotní i ošetřovatelkou péči celoročně 
24 hodin denně. Je zaměřen na klienty, kteří 
nejsou soběstační v základních dovednostech, 

a to v nízké, vysoké či absolutní závislosti na 
druhé osobě. Samozřejmě z mého pohledu by 
bylo ideální, aby senioři mohli zůstat doma, 
ale někdy to prostě ze zdravotních či sociálních 
důvodů nelze, proto je velmi dobře, že Jihomo-
ravský kraj v Hustopečích tento domov zřizuje, 
protože už teď máme velký zájem o umístění. 
Naši pracovníci budou proto všechny žádosti 
procházet a budou vyjíždět na sociální šetře-
ní přímo do rodin, abychom zajistili to, že se 
k nám dostanou právě ti klienti, kteří to nejvíce 
potřebují,“ upozornila Lužová.

Moderní třípatrová budova zahrnuje 
kromě jednolůžkových a dvoulůžkových 
pokojů také společenské místnosti, jídelnu, 
odpočinkové zóny a bude disponovat vlastní 
kuchyní, prádelnou či kadeřnictvím i pedi-
kúrou. „Je to nová budova, všechno vybavení, 
které tu máme, je nejnovější a nejlepší možné. 
Za sebe ale chci říci, že to ještě neznamená, že 
domov je hotový. Ten opravdový domov zde 
vytvoří až naši zaměstnanci, kteří se o klienty 
budou starat. Proto je pro mě klíčové vybrat 
dobrý tým lidí, který to tu uchopí a udělá z této 
budovy opravdový domov,“ věřila v hladký 
průběh Lužová.

-nov-

 25. 2. Hustopeče mají šanci stát se součás-
tí mezinárodního programu CICADA4CE,
který se vedle úpravy veřejných prostor s cílem 
zvýšení kvality života, snížení teplotních ostro-
vů a prašnosti, zabývá především vzděláváním 
v oblasti klimatické změny napříč různými 
skupinami obyvatel v různých státech. Nejvý-
raznější součástí projektu Hustopečí je úprava 
veřejné plochy u supermarketu Coop.

V dnešní době už snad neexistuje nikdo, 
kdo by pochyboval o nutnosti ochrany klima-
tu, životního prostředí a trvale udržitelného 
rozvoje. Debaty o správných postupech se 
vedou nejen v každém jednotlivém městě, ale 
i na mezinárodní úrovni. Hustopeče se díky 
spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj 
sídel dostaly do projektu CICADA4CE, který 
chce zajistit vzdělávání a spolupráci při ochra-
ně klimatu.

„V institutu dlouhodobě pracujeme na 
různých evropských projektech a jsme součás-
tí řady evropských sítí, které se zabývají 
změnou klimatu, rozvojem městských prostor, 
adaptačních strategií na změnu klimatu. Víta-
ným zdrojem fi nancí na všechny tyto projek-
tu jsou fi nance Evropské unie, které by právě 
mohly dílčím způsobem zafi nancovat i úpravu 
okolí mezi autobusovým nádražím a opravo-
vaným Coopem tady v Hustopečích,“ před-
stavila rozsáhlý projekt iniciátorka nápadu 
a zastupitelka města Blanka Marková.

Právě úprava veřejných prostor před super-
marketem Coop je jedním z dílčích počinů 
rozsáhlého projektu, který zahrnuje i vzdě-
lávání v oblasti klimatických změn napříč 
různými skupinami obyvatel. „Celý projekt 
zahrnuje vydávání publikací o změnách klima-
tu, semináře pro odbornou i širokou veřej-
nost, workshopy pro děti i pro seniory. Všichni 
mohou participovat. Celé je to napojené na 

řadu partnerů z celé Evropy. Budeme sdílet 
znalosti a vědomosti z Polska, Itálie, Německa, 
Rakouska a dalších zemí. To je v podstatě smysl 
celého projektu - sdílení zkušeností a komuni-
kace napříč státy. To všechno proto, abychom 
se vyvarovali zbytečných omylů a mohli kroky 
k ochraně životního prostředí směřovat cíleně 
a správně, abychom sebe i druhé vzdělávali,“ 
snažila se jednoduše popsat složitý projekt 
zastupitelka Marková.

Na první pohled nejviditelnějším prvkem 
však bude právě úprava prostranství v centru 
města. „Měla by tu vzniknout zelená odpočin-
ková zóna, zelená pergola s mlžítkem a SMART 
stěnou, která bude měřit okolní teplotu a bude 
snižovat teplotní ostrovy, to znamená tlumit 
velké letní horko. Kolem ní se vybudují okras-
né záhonky s květinami a keříky, které by měly 
umožňovat například pozorování různých 
druhů brouků a motýlů. Celý prostor pak bude 
působit jako taková vstupní brána do města 
pro návštěvníky, kteří přijedou vlakem či auto-
busem,“ těší se Marková.

V tomto týdnu byla odeslána žádost do 
programu Interreg Central Europe a bude 
podrobně posuzována předními evropskými 
experty. Rozhodnutí padne v lednu 2023, ale 
i v případě neúspěchu se město Hustopeče 
chce otázce ochrany prostředí a zvelebování 
veřejných prostor dále věnovat.

-nov-
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 Domov se už brzy zaplní novými klienty.

Projekt by se viditelně dotkl prostranství před 
supermarketem Coop.

Budoucí Domov pro seniory vybírá klienty i zaměstnance

Úprava veřejných prostor součástí ochrany klimatu
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 2. 3. Město Hustopeče letos obhájilo 
vítězství minulého ročníku celostátní soutěže 
Zlatý lajk, kterou vyhlašuje společnost Kvali-
kom a má nejlepší facebookový profi l roku 
2021!

Výsledky byly letos mnohem těsněj-
ší a i vzhledem k většímu počtu soutěžních 
účtů v kategorii měst do 10 000 obyvatel byla 
konkurence mnohem větší - o titul bojova-
lo 78 městských sociálních sítí.

Facebookový profi l města byl založen v roce 
2015 a k dnešnímu dni má přes 9 000 fanouš-
ků a téměř 11 000 sledujících. Jeho obsah 
zajišťuje odbor Marketing a kultura města 
Hustopeče v čele s redaktorkou Veronikou 
Novákovou a vedoucí odboru Janou Hrád-
kovou. Většina příspěvků je postována 
přímo z natáčení reportáží Hustopeč-
ské televize a podílí se na nich i redak-
torka Tereza Slámová či fotograf 
Richard Skoumal.

„Vítězství nás velmi potěšilo, 

v hodnocení byla nejvíce bodována právě ta 
kritéria, na kterých si dáváme nejvíce zále-
žet, což je o to víc potěšující. Mám radost, že 
skrze profi l města se mohou jednoduchou 
cestou dostávat do světa informace o všech 
skvělých spolcích a aktivitách, které ve městě 
máme. A světu se to v Hustopečích evident-
ně líbí. Pokaždé, když jdeme někam natáčet 
reportáže do Hustopečského magazínu, píše-
me články do Hustopečských listů, když sami 
pořádáme kulturní akce, vždy všechno sdílí-
me na Facebooku i na Instagramu a příspěv-
ky mají obrovský dosah. Proto děkuji všem 

spolkům, jednotlivcům i vedení naší radni-
ce za skvělou spolupráci, protože kdyby 
se v Hustopečích nic nedělo, nebylo by co 
sdílet na sociálních sítích,“ řekla správkyně 
sociálních sítí města Veronika Nováková.

Hustopečské listy nejsou pozadu
Zlatý lajk však není jediným 

úspěchem naší redakce. Již 
minulý týden proběhlo hodno-
cení i tištěných zpravodajů 
měst a obcí. Hustopečské listy 

obsadily v celostátním kole 
skvělé páté místo ze 76 hodno-

cených periodik a zaznamenaly 
tak velký skok oproti roku 2020, 

kdy skončily na místě třináctém.
Obsah Hustopečských listů poslední rok 

spravovala redaktorka Klára Vyhňáková, která 
si koncem roku "odskočila" na mateřskou 
dovolenou. O grafi ckou podobu se již několik 
let stará grafi čka Barbora Kosinová, jazykové 
korektury má na starost Beata Kynclová.

Příspěvky do Hustopečských listů tvoří 
kromě článků redakce také zprávy od občanů 
a spolků, kterým také patří velké poděkování 
za skvělou spolupráci.

Doufáme, že na všech informačních kaná-
lech města vždy najdete všechny důležité 
i zajímavé informace a že společně budeme 
tvořit jejich náplň tak, abychom naše město 
důstojně reprezentovali.

Marketing a kultura města Hustopeče

Hustopeče obhájily. Mají nejlepší facebookový profi l

Facebookový profi l města Hustopeče.
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TGM slavil 172. výročí narození
 7. 3. V pondělí 7. března si vedení města 

připomnělo 172. výročí narození prvního česko-
slovenského prezidenta Tomáše Garriqua 
Masaryka. Jeho památku uctilo položením 
květin na hrob jeho rodičů na místním hřbito-
vě i u památníku na Masarykově náměstí.

„Myslím si, že odkaz Tomáše Garrique 
Masaryka je v dnešní době obzvláště aktuální. 
Žijeme v chaotické době plné rozporů a chybí 
tady snaha sjednocovat,“ pronesla starost-
ka Hana Potměšilová při podzimní návštěvě 

Masarykovy družiny v Hustopečích.
V souvislosti se současnou ruskou agresí 

na Ukrajině je o to víc potřeba vzpomenout 
a poukázat na lidství a demokratické hodnoty, 
které propagoval.

Znáte některé jeho výroky?
• Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, 

nikoli nenávist k jiným.
• Škodit a překážet dovede i nejhloupější 

člověk.
• Kdyby mě někdo napadl, umlátím ho třeba 

cihlou, i kdybych ji měl ze zdi vyrvat.
• Válka je zlo, a velké zlo; život nečestný je 

horší.
• Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum 

ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
• Na školu, na výchovu a na vyučování by se 

mělo mnohem více myslet… a taky dávat 
mnohem víc prostředků než dosud. Vývoj 
školy, v tom je vývoj demokracie.

• Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk 
cítí silněji.

Připomeňte si životní příběh a myšlen-
ky prezidenta Masaryka třeba procházkou 
po Masarykově naučné stezce v Hustopečích. 
Informační brožurku si můžete vyzvednout 
v turistickém informačním centru.

-nov-

Konec očkovacího místa
 v Nemocnici Hustopeče

Odečty vodoměrů
1.—25. dubna

 1. 3. Nemocnice Hustopeče oznamu-
je, že v pondělí 14. 3. byli očkováni posled-
ní zájemci o 3. a 2. dávku vakcíny Pfi zer 
proti nemoci Covid-19. Po tomto datu 
bude provoz očkovacího místa ukončen.

Nadále bude možné se obrátit 
s požadavkem očkování na očkovací místo 
v Nemocnici Břeclav, případně na očkova-
cích místech v Brně.

-nov-

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., 
středisko Hustopeče oznamují,

že budou 
od 1. 4. 2022 do 25. 4. 2022

 provádět odečty vodoměrů.
Děkujeme za spolupráci.
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 2. 3. Hustopeče se rozrůstají a přibý-
vá mladých rodin s dětmi. S tím však souvisí 
i zvyšující se nároky na místa v mateřských 
školách. Přestože město Hustopeče investuje 
do navyšování kapacit, poptávka stále převy-
šuje nabídku. Alternativou mohou být menší 
dětské skupinky. Jedna taková funguje také 
v prostorách knihovny.

„Zvídavý školáček funguje v Hustopečích 
od začátku školního roku, tedy od září 2021. 
Zatím jsme opravdu komorní skupinka, mám 
tu tři děti, ale moje představa o naplnění kapa-
city je okolo osmi dětí ve věku od tří do šesti 
let z Hustopečí a okolí,“ představila skupin-
ku lektorka a zakladatelka skupinky Moni-
ka Studená, která má za sebou dvacetiletou 
pedagogickou praxi ve státních i soukromých 
školkách.

Dětem je v podkrovních prostorách knihov-
ny k dispozici šatna, herna, učebna i kuchyň-

ka. „Jsem velmi vděčná, že jsme se domluvili 
s městem Hustopeče a že můžeme tyto prosto-
ry využívat, protože jsou opravdu skvěle zaří-
zené. Děti zde mají i svačinky a obědy, místo 
k odpočinku. Oproti klasické školce v tom reži-
mu moc velký rozdíl není,“ vysvětlila Studená.

Většinu času však skupinka tráví na čers-
tvém vzduchu. „Využíváme všechna prostran-

ství a hřiště po městě. Nejraději to ale máme 
na Křížovém vrchu, protože zdejší lesopark 
dětem slouží jako lesní hřiště a umí se tam 
vyřádit. Poznáváme rostliny, hrajeme hry, 
svačíme v trávě. Zpočátku jim dělal problém 
výšlap nahoru, ale dneska už jsou zvyklé,“ 
usmívala se lektorka.

Režim je podobný tomu v klasických škol-
kách. Děti se schází od pondělí do čtvrtka, 
některé dochází jen občas. Menší společen-
ství však lektorce umožňuje individuálnější 
přístup k dětem. „Chtěla bych, aby se děti 
naučily mezi sebou přirozeně komunikovat. 
Chci v nich podporovat a rozvíjet spontánnost, 
zvídavost i spolupráci a hravé zkoumání světa 
kolem sebe v propojení s přírodou,“ shrnula 
Studená.

Informace o skupince Zvídavý školáček 
najdete v knihovně nebo na jejich facebooko-
vé stránce.                                                                       -nov-
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Děti si ve skupince hrají od začátku září 2021.

Zvídavý školáček jako alternativa klasické školky

 24. 2. Jarní práce v Hustopečích začaly 
letos skoro o měsíc dřív než v jiných letech. 
Počasí přeje, a tak mají městské služby plné 
ruce práce. Do ulic vyjely zametače, prostřihá-
vá se vzrostlá zeleň a bude se vysazovat nová.

„Začali jsme dřív z jednoho prostého 
důvodu, a to je krásné počasí. Každý vidí, že 
je pěkně, nemrzne, takže není na co čekat. 
Do ulic nám vyjel první zametač, druhý se 
k němu přidá v následujících dnech, abychom 
zbavili město prachu,“ těšil se z rychlého startu 
vedoucí městských služeb Ivan Chrastina.

Menší komplikaci přináší pouze silný vítr 
posledních dnů. „Samozřejmě, že pokud 
fouká, tak do ulic nevyjíždíme, to máme totiž 
úplně jiné starosti. Odstraňujeme popadané 
větve a podobně,“ dodal Chrastina.

Záběr činností je však mnohem širší. „Práce 
se neustále opakují. Upravujeme keře po 
celých Hustopečích, prořezáváme větve, do 
mandloní nám najela specializovaná fi rma, 
která nám dělá ozdravné prořezy, na Forman-

ce pomáháme hasičům s odklízením po kácení 
nemocných topolů,“ vyjmenoval Chrastina.

Městské služby Hustopeče také opět nabí-
zí kompost, pro který si zájemci mohou přijet 
na sběrný dvůr. A brzy se v ulicích objeví nově 
vysazené keře. „Aktuálně máme na stole 
projekty pro ulice Alšova a Údolní, kde se 
budou osazovat ostrůvky kolem nových chod-
níků a parkovacích míst. Objeví se tam menší 
keře, traviny, růže a další,“ těšil se Chrastina.

Ruku v ruce s jarním úklidem přichází 
s oteplením i další investice na komunikacích. 
V současné době se dokončuje budování nové-
ho chodníku v ulici Šafaříkova, pokračovat se 
bude v ulicích Tyršova a Brněnská.

-nov-

Hustopeče zahájily jarní úklid v ulicích

 24. 2. Jedním z mnoha potěšení milovní-
ků knih je přivonět si k potištěným stránkám. 
Kdo se však bez této vůně objede, určitě nepo-
hrdne modernějšími formami čtení - v Měst-
ské knihovně Hustopeče si můžete nově zajít 
půjčit i elektronické knihy.

V listopadu loňského roku byl v městské 
knihovně spuštěn nový elektronický katalog 
Tritius za bezmála 250 tisíc korun. Díky němu 
má knihovna možnost využívat i nové služby 
čtenářům. Tou zatím poslední je půjčování 
elektronických knih. „Tato služba není určena 
jen pro naše stálé čtenáře, ale i pro širokou 
veřejnost. Jen je potřeba k nám přijít, zaregis-
trovat se a zaplatit roční poplatek,“ představila 
novinku knihovnice Jitka Horáková.

Po stažení bezplatné aplikace si můžete 
každou zapůjčenou knihu přečíst na jakém-

koliv chytrém telefonu, tabletu či počítači. 
Funguje pro operační systémy Android a IOS 
a samotné čtení probíhá offline. Internetové 
připojení je potřeba pouze při stažení knihy. 
„Výpůjčky máme zatím omezené na dvě 
měsíčně. Po třiceti dnech se zapůjčená kniha 
z vašeho účtu sama vymaže, takže odpadá 
starost s vracením knih i upomínkami. Podle 
zájmu se dále přizpůsobíme a počet knih 
můžeme navýšit,“ čekají na reakce čtenářů 
knihovnice.

Mezi nabízenými tituly je přes 11 tisíc 
knih včetně aktuálních novinek a nespornou 
výhodou je, že na e-knihy není třeba čekat 
– k zapůjčení jsou kdykoliv. „Cena elektro-
nických knih se pohybuje okolo tří set korun, 
v knihovně se platí jen roční poplatek, takže 
to je další pozitivum. I když vím, že spousta 

čtenářů nedá na tištěné knihy dopustit, určitě 
si tato naše nová služba najde i své příznivce,“ 
těšila se Horáková.

-nov-

Nová služba naší knihovny - půjčuje e-knihy
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Knihovna nabízí čtenářům novou službu.
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Krásné počasí uspíšilo tradiční jarní úklid města.
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Nabídky pomoci Úřadu práce při fi nanční tísni

Začíná revize katastrálního operátu na území Hustopečí

 7. 3. Patříte mezi ty, kterým výrazně 
vzrostly výdaje spojené s chodem domác-
nosti a nemáte dostatek prostředků na jejich 
placení v důsledku skokového zdražení ener-
gií či odpojení od sítě? Požádejte Úřad práce 
ČR o pomoc. Může Vám pomoci s náklady na 
bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm, kteří 

mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou 
nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na 
bydlení má vlastník, nájemce nebo podná-
jemce bytu či domu, jestliže 30 % (v Praze 
35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu 
a nákladů souvisejících s bydlením. Pro rok 
2022 má nárok na příspěvek na bydlení také 
vlastník stavby pro individuální či rodinnou 
rekreaci, který ji užívá k trvalému bydlení. 

Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomá-

há tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce 
nestačí ani po přiznání příspěvku na bydlení 
na úhradu odůvodněných nákladů souvise-
jících s bydlením (tj. nájem, služby spojené 

s bydlením a náklady za dodávky energií). 
Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, 
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných 
nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí. 

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité 

pomoci Vám může být poskytnuta pomoc 
v situacích nepříznivého a mimořádného 

charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji 
bezprostředně. Například se může jednat 
o situace spojené s fi nančními problémy 
v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované 
energie. 

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním 
žádosti o nepojistné sociální dávky, obrať-
te se na Call centrum ÚP ČR na tel. číslo.: 
800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na call-
centrum@uradprace.cz. Vyplněné žádosti 
můžete podat elektronicky (přes Identitu 
občana, datovou schránkou nebo s uznáva-
ným elektronickým podpisem), zaslat poštou 
či doručit osobně na příslušné kontaktní 
pracoviště ÚP ČR.

Máte-li dotazy vztahující se k dávkové 
pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami 
energií, obraťte sena zaměstnance Úřadu 
práce ČR osobně na nejbližším kontaktním 
pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte 
na speciální linku: 950 180 070.

Více informací naleznete na
www.uradprace.cz

Úřad práce Hustopeče

 23. 3. souladu s ustanovením § 35 odst. 
1 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovi-
tosti (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, byla v katastrálním území Husto-
peče u Brna zahájena Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrálním praco-
vištěm Hustopeče (dále jen katastrální úřad) 
revize souladu údajů katastru nemovitostí se 
skutečným stavem v terénu (dále jen „revi-
ze“).  Činnosti katastrálního úřadu při revizi 
jsou upraveny v § 43 vyhlášky č. 357/2018 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, (katastrální 
vyhláška). Cílem revize je dosažení co největ-
šího souladu skutečného stavu se stavem 
evidovaným v katastru nemovitostí.

Zaměstnanci katastrálního úřadu nejpr-
ve porovnají katastrální mapu s ortofoto-
mapou (leteckými snímky), poté pochůzkou 
v terénu zjistí skutečný stav, který pak porov-
nají se stavem evidovaným. V případě zjiště-
ní nesouladu vhodí zaměstnanci Oznámení 
o provedené revizi katastrálního operátu do 
domovní schránky, čímž vyzvou vlastníky 
nemovitostí k předběžnému projednání. Před-
mětem revize jsou především zápisy staveb, 
druhů pozemků a způsobu využití pozemků, 
typů staveb a způsobu využití staveb.

Pro každý zjištěný nesoulad vyhotoví 
katastrální úřad přílohu protokolu o výsled-
ku revize údajů katastru nemovitostí. Pokud 

daný nesoulad vyžaduje řešení nesouladů 
s dalšími orgány veřejné moci (dále jen OVM), 
tj. obec, stavební úřad, orgán ochrany země-
dělského půdního fondu, či orgán územního 
plánování, zasílá katastrální úřad přílohu 
příslušnému OVM k vyjádření. Poté sezná-
mí zaměstnanci katastrálního úřadu osob-
ně každého vlastníka dotčeného šetřením 
s výsledkem revize a s navrhnutým postupem 
k odstranění nesouladu. Projednání se budou 
konat na základě výzvy na katastrálním úřadě 
(KP Hustopeče, Nádražní 35) ve dnech k tomu 
určených. Vlastníky s trvalým pobytem mimo 
katastrální území, ve kterém revize probíhá, 
vyzývá katastrální úřad k jednání písemně na 
adresu jejich trvalého pobytu.

Informace o nedořešených nesoula-
dech v průběhu revize se zveřejní na inter-
netových stránkách ČÚZK (www.cuzk.cz) 
prostřednictvím aplikace Nahlížení do kata-
stru nemovitostí.

Součástí revize je, mimo jiné, i slučování 
parcel stejného vlastníka a stejného druhu 
pozemku, které tvoří souvislý celek.

Dále pak budou v obci zjišťovány tech-
nickoekonomické atributy (TEA) stavebních 
objektů vedených v Registru územní identifi -
kace, adres a nemovitostí (RUIAN).

V důsledku revize může tedy dojít ke 
změně okolností rozhodných pro vyměření 
daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí 
je povinen za nemovitosti, u nichž došlo ke 
změnám těchto rozhodných okolností, podat 
úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok násle-
dující po roce, ve kterém tyto změny nastaly.

Neúčast vlastníka není na překážku prove-
dení revize. V zájmu vlastníka by však mělo 
být, aby se revize na výzvu katastrálního úřadu 
účastnil, protože jeho účast napomůže k lepší-
mu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjiště-
ných nesouladů. Vlastník tím může předejít 
celé řadě komplikací souvisejících s nedodr-
žením daňových, stavebních, katastrálních 
a dalších předpisů.

Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve 
Vašem vlastnictví žádné nesoulady, revizi 
katastru ve Vaší obci nemusíte ani zazname-
nat.

Katastrální úřad předem děkuje všem 
vlastníkům nemovitostí a občanům města 
Hustopeče za jejich vstřícnost a součinnost při 
jednáních v rámci výše uvedených činností při 
revizi operátu.  

Ing. Martin Malec, 
ředitel Katastrální pracoviště Hustopeče
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 3. 3. Ve čtvrtek 3. března navštívila 
prostory kina, kde sídlí složka Marketing 
a kultura města Hustopeče, malá a zvědavá 
návštěva. Děti z Mateřské školy Pastelka se 
objednaly na menší workshop, aby se dozvě-
děly více o práci redaktorů a reportérů.

Moderátorka a vedoucí odboru Jana Hrád-
ková děti provedla kancelářemi i promítár-
nou kina a seznámila je i s produkčními. Děti 
dostaly do ruky mikrofon a vyzkoušely si práci 
reportéra. Od produkčních vyzvídaly novinky 
o nejbližších plánovaných kulturních akcích.

Poté se přesunuly do studia HTV, kde se 
podívaly, jak se natáčí Hustopečský magazín. 
Vyzkoušely si také roli kameramana i osvět-
lovače a nakonec převzaly i místo moderátora 
u zpravodajského pultíku.

O budoucí zaměstnance se náš marketing 
a kultura jistě nemusí bát - rostou zde vynika-
jící adepti.

-nov-

 15. 3. Pomalu zapomenutá součást zahá-
jení školní docházky, slavnostní zápisy do 
prvních tříd, se po dvouleté pauze opět vrací 
do škol. Ve středu 15. března si obě dvě husto-
pečské základní školy pozvaly rodiče budou-
cích prvňáčků, aby se s vracejícím se postupem 
seznámili.

„Primárně jsou tyto dny otevřených dveří 
zaměřeny na rodiče předškoláků, ale v princi-
pu se do školy mohou přijít podívat i starší děti, 
které chtějí třeba přestoupit do šestého roční-

ku. Rodiče i děti chceme informovat o všech 
náležitostech, které je třeba splnit, aby mohlo 
být dítě řádně zapsáno do prvního ročníku. 
Druhou stránkou věci je i to, že se rodiče mají 
možnost sami pozvat do našich prostor, ptát 
se, seznámit se,“ vysvětlila setkání s rodiči ředi-
telka ZŠ Nádražní Ivana Matějíčková.

Na Základní škole Komenského se děti 
i rodiče mohou těšit na osvědčenou formu 
zdejších zápisů. „U nás je takovou tradicí, že 
zápis probíhá v menších skupinkách dětí 

za doprovodu dvou učitelek, které si děti 
tak trochu vyzkouší z toho, co všechno už 
umí,“ představila letošní plán Iva Kahounová, 
zástupkyně ředitele ZŠ Komenského.

Základní škola Nádražní sází na více indivi-
duální přístup. „Je to vlastně jeden na jedno-
ho. (smích) Předškoláček přijde i s rodičem do 
třídy za svou budoucí paní učitelkou, která se 
ho vyptává na různé věci, vzájemně se sezna-
mují, děti dostanou i první dárečky, aby se 
k nám těšily,“ řekla Matějíčková.

Zatímco na Komendě jsou připraveni 
v novém školním roce otevřít až tři první třídy, 
Nádražka je komornější. „Naše kapacity nám 
dovolují otevřít maximálně dvě třídy, jinak 
bychom se sem prostě nevešli. Nicméně do 
jedné třídy jsme schopni umístit okolo 25 dětí, 
což se nám osvědčilo z loňského roku jako 
takový strop pro zvládnutí výuky a nějakého 
komfortu dětí,“ dodala Matějíčková.

Všechny potřebné informace najdou 
zájemci o přijetí na webových stránkách obou 
škol. „Slavnostní zápis není nezbytností pro 
přijetí do první třídy, je to spíše taková událost 
pro děti i celé rodiny. Důležité je splnit všech-
ny formální náležitosti - vyplnit přihlášku, 
zápisní lístek, dodat všechna potvrzení, a to 
všechno nejpozději do 12. dubna,“ zdůraznila 
termín uzávěrky přihlášek pro obě hustopeč-
ské školy Iva Kahounová.

-nov-

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA

Hustopečská školčátka se zaučovala ve studiu HTV

Do škol se letos vrátí slavnostní zápisy!

Děti z MŠ Pastelka si vyzkoušely práci redaktorů HTV.
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Po dvou letech se do škol vrátili rodiče budoucích prvňáčků.
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V pátek 18. února se naše školka Pastelka 
proměnila v karnevalovou školku plnou rytířů, 
princezen, víl, spidermanů a jiných pohádko-

vých postav. Zajímavé a nápadité kostýmy dětí 
ještě doladily namalované pihy krásy, vousky 
a maškarní rej mohl začít. O veselé dovádění 
se postaral pan Koráb se svým divadlem. Děti 
vtáhl do tanců a rytmů z celého světa. No pros-
tě skvělá a úžasná zábava. Děti se opravdu 
spontánně vydováděly.

Masopustem a karnevalem končí v naší 
školce zimní období a všichni se už těšíme na 
blížící se jaro, které nám poskytuje pro tvoření 
s dětmi nepřeberné množství nápadů, aktivit 
a kreativity. 

Kromě toho čeká naše předškoláky návště-
va v základních školách. Tyto úspěšné akce 
musely být díky covidové pandemii přerušeny, 
ale letos nám to klaplo a všichni se na prohlíd-
ku škol velmi těší. Tato událost je pro děti 
opravdu motivační a pomáhá v rozhodování, 
na kterou základní školu jít k zápisu. K němu 
se děti připravují průběžně a systematicky celý 
školní rok a těsně před zápisem dolaďujeme 
jejich sebevědomí, aby u zápisu „prodaly“ vše, 
co se ve školce naučily. 

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ U RYBIČEK

Karneval v Pastelce a blížící se jaro

Fo
to

: 3
× 

Ar
ch

iv
 šk

ol
y

Každým rokem pořádáme v zimním obdo-
bí pro naše děti a jejich rodiče kreativní soutěž 
Jak trávíme dlouhé zimní večery. Letos to byl již 
čtvrtý ročník a nesl název Hrajeme si s písnič-
kou. Úkolem bylo za pomoci rodičů originálně 
ztvárnit děj nebo postavy z oblíbené písnič-
ky, z pohádek, fi lmů nebo zrovna tu, co se 
děti naučily ve školce. Děti s rodiči se tohoto 
tématu zhostili nad naše očekávání. Výtvarně 
ztvárnili lidové písničky, píseň z pohádky Včel-

ka Mája a mnoho dalších. Všichni byli oprav-
du kreativní a do svých písničkových výrobků 
zakomponovali mimo tradičních materiá-
lů i netradiční jako např. želatinové žížalky, 
čokoládové penízky, těstoviny, kamínky, PET 
láhve, trávu nebo duté vlákno. Menším dětem 
pomáhali rodiče, starší děti vyráběly jen 
s menší dopomocí, a proto bylo velmi těžké 
najít vítěze. Těmi se staly nakonec všechny 
zúčastněné děti, protože jejich výrobky jsou 
opravdu nádherné. Výrobky nám nyní zdobí 
chodby MŠ a v  měsíci dubnu budou součástí 
výstavy v Městské galerii a muzeu Hustopeče. 
Za troubení famfár byly děti ve školce za svoji 
práci odměněny pochvalným listem a drobný-

mi cenami. Věříme, že si rodiče užili společně 
strávený čas se svými dětmi a doufáme, že se 
do příštího ročníku opět zapojí. 

Kolektiv MŠ

Jak trávíme dlouhé zimní večery

Děti se zapojily do soutěže Hrajeme si s písničkou.
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Vážení rodiče,
zveme Vás na zápis do Mateřské školy Na Sídlišti 5 (U Rybiček), který se uskuteční 2.5. – 4.5.2022 
(úterý  - čtvrtek)  od 8 – 16 hodin v ředitelně školy. S sebou si přineste vyplněnou přihlášku, doklad 
o zdravotním stavu dítěte – očkování, rodný list dítěte a občanský průkaz. Všechny potřebné 
tiskopisy k vyplnění naleznete na webových stránkách školy v sekci dokumenty, nebo můžete 
využít elektronický předzápis, o kterém jsou informace také na webu MŠ. Současně se zápisem bude 
školka v době od 8 – 11.30 hodin přístupná veřejnosti na MŠ Sídlišti i na odloučeném pracovišti MŠ 
Komenského. Přihlášky odevzdávejte pouze ve dnech zápisu. Dříve nebudou přijímány. K zápisu se 
dostavte osobně i s dítětem.

Rodiče, kteří žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání již v loňském roce a dostali rozhodnutí 
o nepřijetí a mají nadále zájem zapsat své dítě do naší školky, musí se také opět dostavit k zápisu se 
všemi potřebnými tiskopisy.
Těšíme se na Vás, a hlavně na Vaše děti. 

Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ
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ZŠ KOMENSKÉHO

Maškarní masopustní karneval
Pátek 4. března před jarními prázdnina-

mi – to byl prima veselý den u nás ve škole!  
Školou se místo dětí procházeli piráti, prin-
cezny, různá zvířátka, hasiči, víly, kouzelníci….
no k vidění bylo vše, na co si jen z pohádkové 
říše vzpomenete… Co se to dělo? Sláva! Po 
dvouleté pauze jsme konečně mohli pro děti 
připravit masopustní karneval! A bylo veselo! 
Slavnostně se nám ve společenské místnosti 
v rytmu Lady Carneval od Karla Gotta předsta-
vily všechny masky, abychom vzájemně všich-
ni věděli, s kým máme tu čest. Tančilo se ve 
víru melodických písniček z pohádek, Michala 
Davida, Vaška Neckáře, Heleny Vondráčko-
vé, Maxim Turbulenc a jiných povedených 
interpretů, všichni jsme rozpohybovali nohy, 
ruce, tančili jsme společně, ve dvojicích, ve 
vláčku, masky jsme v tanečním průvodu 
ukázali i ostatním třídám velkých dětí, které 
se karnevalu neúčastnily. Mezi tanečky si děti 
mezi sebou poměřily síly v několika zábav-
ních soutěžích, prověřily si svoji hbitost, mršt-
nost, postřeh a za splnění úkolů byli všichni 
odměněni drobným dárečkem. A zase se 
tančilo. Maškarní dopoledne uteklo jako 
voda v potoce, po dvouleté přestávce jsme 
si karneval všichni opravdu naplno užili, na 

závěr masopustní veselice jsme podle tradice 
„pochovali basu“ a plní dobré nálady a dojmů, 

ale i příjemně unavení, jsme se rozešli a rozjeli 
na jarní prázdniny. A už teď vyhlížíme maškar-

ní karneval v příštím roce a moc doufáme, že 
nám jej nějaký „virus“ nezhatí. 

Monika Rais, 
za přípravný maškarní pedagogický kolektiv

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Děti si po dvouleté přestávce karneval opravdu užily.

Fo
to

: A
rc

hi
v š

ko
ly

Březnové aktuality
Začátkem března končily naše aktivity 

spojené s masopustem. V družině si děti užily 
barevný karneval. Po nafukovací hale se pohy-
bovaly v maskách od berušek až po vlky a plni-
ly nelehké úkoly - hod jelitem do vařícího kotle, 
krmení kuchaře koblihou, hod podkovou, 
válení těsta nebo jízda na koni. Celé odpole-

dne, které jsme si všichni užili, jsme zakončili 
sladkým koblížkem. 

Nevař se ve vlastní šťávě, upeč si dobré 
přátelství! Co k tomu potřebuješ?

2 díly laskavosti, 1 díl úcty, 1 díl porozumění, 
přidej hezká slova, pomoc a zastání. Promí-
chej, dochuť špetkou nadhledu.

Podle tohoto recept jsme spolu s paní 
lektorkou upekli v dalším programu Etické 
dílny nazvaném Jak se stát dobrým kamará-
dem.

Dozvěděli jsme se, že s kamarádem se 
můžeme někdy i pohádat, ale pak zase najít 
cestu k sobě, dobrý kamarád nás potěší, když 
je nám smutno, naslouchá nám a my jemu. 
S kamarádem je legrace a naše kamarádství 
nekončí tím, když mi i třeba ublíží. Důležité je 
se omluvit a odpustit. Dokonalého kamaráda 
nenajdeš, tak měj rád kamaráda i s jeho chyba-
mi, na které se vzájemně můžete upozornit 

- tím si pomůžete být lepší. 
Březen byl měsícem knihy. Nezapomněli 

jsme na to. Družina 2. A a 4. B odstartovala 
aktivity spojené s tímto tématem dramatizací 
známých pohádek. Děti to moc bavilo a už se 
těší na další pokračování. S knihami, přede-
vším poezií se seznamovaly děti i v dalších 
hodinách. Blíží se školní kolo recitační soutěže, 
ve třídách se proto konala třídní kola. 

Již několik let se zapojujeme do ponožko-
vého dne. V pondělí 21. března si žáci školy 
jako symbol podpory dětí a osob s Downovým 
syndromem navlékli na nohy rozličné ponožky. 

Kolektiv ZŠ
◀ Karnevalem skončily aktivity spojené s masopustem.Fo
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Mobilita Erasmus+ ve španělské Almeríi
Ve čtvrté mobilitě projektu Active kids 

for a better future jsme zavítali do španělské 
Almeríe. Motto partnerské školy zní: Nejsme 
jen školou, ale i rodinou. Během pětidenního 
pobytu jsme se cítili opravdu jako na návštěvě 
u příbuzných. Součástí Colegio Ntra. Sra. del 
Milagro je nejen základní škola, ale i mateř-

ská. Na rozdíl od klasických českých mateřinek 
zde děti po obědě nespí. Škola začíná žákům 
v devět hodin. První stupeň má šest tříd, druhý 
čtyři. Žáci si s sebou nosí svačiny i obědy. Šatny 
neznají, po budově se pohybují v obuvi a svrš-
ky si přenáší s sebou. Stejně jako při minulých 
návštěvách v Rumunsku a Turecku, i zde nosí 

děti školní uniformy. 
Viděli jsme místa turisticky hojně navště-

vovaná, jako například přírodní rezervaci 
Cabo de Gata, granadskou Alhambru, či malá 
zákoutí, která navštěvují jen místní. 

Španělská škola leží v oblasti s nejvyšším 
počtem slunečního svitu v Evropě. Není se 
tedy čemu divit, že její žáci navrhli jedno-
duché solární systémy, které testují v areálu 
školy. Vědecké výzkumné centrum s mnoha 
typy solárních panelů jsme obdivovali v neda-
lekém Tabernas, místem spojeným s kuli-
sami fi lmů Sedm statečných, Indiana Jones 
a mnoha dalšími.

Poslední den jsme se věnovali problema-
tice osob se zrakovým postižením. Kolegyně 
nás zavedly do tyflocentra ONCE, s nímž škola 
spolupracuje. Zkoušeli jsme jíst s klapkami na 
očích a pracovat ve speciálních brýlích simulu-
jících oční poruchy. Na závěr jsme zhlédli diva-
delní představení Once upon a time…a tale 
napsané Antoniem M. Morenem. Knižní podo-
bu tištěnou v Braillu a anglickém jazyce jsme si 
odvezli domů jako dárek.

Španělské rytmy a pohodová atmosféra 
v nás zůstanou jako krásná vzpomínka.

Kolektiv ZŠ

Březen – měsíc knihy 
Protože březen je měsícem knihy, věnova-

li jsme se tomuto tématu (nejen) v hodinách 
českého jazyka. Společným motem všech tříd 
druhého stupně byla: Literatura v postech. 
Žáci měli za úkol zašifrovat knihu či literární 
postavu do nějaké mediální komunikace (SMS, 
příspěvek/profi l na instagramu apod.). Vytvo-
řili jsme pak společnou nástěnku, kde můžou 
všichni hádat, co jejich spolužáci zašifrovali. 

Dne 28. března jsme si navíc připomněli 
430. výročí narození Jana Amose Komenského, 
proto jsme k této příležitosti připravili tema-
tický týden. Žáci si mohli vyměnit role s učiteli 
a sami nebo v tandemu odučit jimi vybrané 
hodiny. Učiteli národů jsme se pak věnovali 
napříč předměty.

Stihli jsme ale i spoustu dalších věcí. Žáci 
sedmých a osmých ročníků odjeli na lyžař-
ský výcvik, deváťáci navštívili Okresní soud 
v Břeclavi, sedmáci vymýšleli vlastní stolní hry, 
osmáci v reportáži pro HTV představili svůj 
celoroční projekt. Březen byl u nás také měsí-
cem návštěvním. Jednak se konal den otevře-
ných dveří pro rodiče budoucích prvňáčků, 
jednak se k nám přišly podívat děti z mateř-
ských škol. 

Konečně začalo jaro a sluníčko nám dodá 
více energie k další práci, kterou budeme moci 
částečně přesunout i mimo vyhřáté stěny naší 
školy.

Kolektiv ZŠ Nádražní

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Pedagožky ze školy se jely inspirovat do Španělska.
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Žáci vymýšleli a prezentovali vlastní stolní hry.

Nástěnka zašifrovaných knih.
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Osudy Židů v Hustopečích

Sbírka pro oběti válečného konfl iktu
Parlament Gymnázia T. G. Masaryka 

zorganizoval ihned po vypuknutí konfliktu 
na Ukrajině v pátek 25. února 2022 fi nanční 
sbírku na pomoc obětem této války.  

Za týden, 4. března, předaly studentky 
A. Ježorková a J. Stančišová v přítomnosti 

pana ředitele R. Šebesty a paní starostky 
města H. Potměšilové vybranou částku 
17 800 Kč dvěma rodinám z Ukrajiny, které 
našly dočasný domov a pomoc v Hustope-
čích.

Kolektiv školy

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Druhé místo žáků na soutěži – elektrikář silnoproud 
Dne 1. března 2022 se v Brně na SŠP Jílová 

uskutečnila soutěž odborných dovedností 
oboru elektrikář silnoproud – regionální kolo 
Jihomoravského kraje. 

Soutěžilo se ve dvoučlenných družstvech 
z 11 škol. Soutěž byla rozdělena na praktic-
kou a teoretickou část. V teoretické části žáci 
prokázali znalosti oboru ze všech ročníků 
výuky a v praktické bylo úkolem zhotovení 
bytové elektroinstalace. Žáci se zodpovědně 

postavili k soutěži a uplatnili praktické i teore-
tické znalosti oboru. 

Všichni účastníci dostali mimo cen vítězů 
v jednotlivcích a družstvech upomínkové ceny 
od sponzorů. Závěrem se dá říct, že soutěž 
potvrzuje připravenost našich žáků do praxe 
i díky kvalitní úrovni pedagogického sboru 
naší školy a samotného zájmu žáků o obor.  

Ing. Bc. Štěpán Pavelka, 
odborný učitel Fo
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Družstvo SOŠ a SOU Hustopeče z levé strany obrázku.

KOVO JUNIOR 2022 Dne 2. března 2022 se na SPŠ a OA Edvarda 
Beneše v Břeclavi uskutečnilo regionální kolo 
odborné soutěže KOVO JUNIOR 2022. Soutěž 
byla určena pro žáky učebních oborů – zámeč-
ník, strojní mechanik, puškař a nástrojář. Měla 
celkem tři části: 

Praktická - výroba petlice na braku. Úkolem 
učňů bylo vyrobit a zkompletovat petlici na 
základě výkresové dokumentace.

Měřící -  žáci dostali součástky a ty promě-
řili, zjištěné rozměry pak doplnili do tzv. slepé-
ho výkresu. 

Písemná – zde soutěžící formou testu 
prokazovali své nabyté vědomosti oboru.

Naši školu reprezentovali dva žáci 3. roční-
ku oboru strojní mechanik - Lukáš Kolek 
a Marián Kadla. Soutěže se celkem zúčastni-
lo devět škol z Jihomoravského kraje, každou 
zastupovali dva žáci. Lukáš Kolek se umístil na 
třetím místě, Marián Kadla na šestém. Celo-
státního kola se sice nezúčastníme, neboť tam 
postupují pouze první dva, ale ve světě konku-
rence se určitě neztratíme. Děkujeme za skvě-
lou reprezentaci oboru a školy. 

Kříž Radoslav, UOV
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◀ Studenti za týden vybrali skoro 18 tisíc korun.

V úterý 15. března vyrazila třída kvarta 
z Gymnázia T. G. Masaryka v doprovodu paní 
učitelky D. Langarové a pana učitele M. Ondry-
áše za poznáváním historie našeho města se 
zaměřením na téma Židů. Tento edukativní 
program probíhal v rámci projektu Šablony II.
Nejprve  jsme  navštívili Městské muzeum 

a galerii Hustopeče v domě U Synků, kde 
nám paní ředitelka Soňa Nezhodová přiblížila 
židovskou historii v Hustopečích od prvních 
zmínek o jejich příchodu do města. Dozvědě-
li jsme se například informace o konkrétních 
židovských rodinách a o atmosféře, ve které 
zde žily nejen v období 2. světové války. Násled-
ně jsme se vydali po památkách a významných 
místech spjatých s jejich osudem. Navštívili 
jsme tak v průběhu dopoledne místo, kde 
stála synagoga, dům rabína a např. první 
velkou továrnu na zpracování pendreku patří-
cí židovské rodině. Dozvěděli jsme se též, kde 
se nacházel pracovní tábor pro maďarské 
Židy v období 2. světové války. Podívali jsme 

se také na židovský hřbitov a dozvěděli se, 
že část budovy našeho gymnázia byla dříve 
židovským domem.  U každé zastávky nás 
čekal krátký výklad o zdejších zajímavostech. 
Všichni jsme si z tohoto dne odnesli spous-
tu nových informací nejen o Židech, ale 
i o našem městě. Děkujeme všem zaměstnan-
cům městského muzea a galerie, kteří tento 
program pro nás připravili:paní ředitelce Soňi 
Nezhodové  za poutavou přednášku na úvod 
a dále za zajímavé  informace u jednotlivých 
míst  pánům  Lubomíru Krůzovi  a Michalu 
Vejpustkovi.

Alžběta Hrádková, kvarta
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Soutěže se účastnili studenti z devíti škol kraje.
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V letošním roce se poprvé spojí dvě oblíbe-
né výstavy vín O Hustopečskou pečeť & Májo-
vý košt vín. Uskuteční se v sobotu 30. dubna 
a pořadatelem je město Hustopeče společně 
s ČZS Hustopeče. Organizátoři tímto slouče-
ním chtějí docílit zvýšení návštěvnosti, nabíd-
nout ochutnávku vzorků vín typických pro 
Hustopeče a jejich okolí, a především uspořá-
dat přátelský rodinný košt s příjemnou atmo-

sférou. Nebude chybět ani cimbálová muzika 
a menší občerstvení.

V části přehlídky určené pro Hustopečskou 
pečeť se můžete těšit na odrůdy Ryzlink vlaš-
ský, Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Tramín, 
Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Frankov-
ku a André, což jsou místní nejrozšířenější 
odrůdy vín, které jsou i historicky úzce spjaté 
s vinařstvím v Hustopečích. Hodnocení přihlá-

šených vzorků vín těchto osmi odrůd proběhlo 
pod dohledem Národního vinařského centra 
ve středu 6. dubna. 

Oproti tomu je Májový košt zaměřen na 
všechny pěstované odrůdy na území Moravy. 
Tyto vína nejsou hodnoceny profesionály, ale 
zapálenými milovníky vína. Návštěvníci pak 
budou mít možnost vína obou výstav ochut-
nat a ohodnotit v prostorech sálu Spole-
čenského domu v Hustopečích v sobotu 
30. dubna od 10 do 20 hodin při poslechu 
cimbálové muziky Lália z Velkých Pavlovic. 

Těší se na vás celý tým MaK a ČZS Hustopeče.

Zveme vás na Hustopečskou pečeť & košt vín

Májový košt vín se naposledy konal před dvěma lety.
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SPOLKY

VÍNO A HUSTOPEČE

Zahrádkáři se těší na novou podobu májového koštu
 8. 3. V sobotu 30. dubna bude Sál spole-

čenského domu v Hustopečích patřit hned 
dvěma významným výstavám vín. Hustopeč-
ská pečeť a Májový košt se spojily v jednu akci 
a nabídnou tak milovníkům vína vzorky malo-

-vinařů i profesionálů. Nejen o této novince 
byla řeč na tradiční členské schůzi místní orga-
nizace Českého zahrádkářského svazu, která 
je spolu s organizační složkou Marketingem 
a kulturou Hustopeče pořadatelem akce.

Místní organizace Českého zahrádkářské-
ho svazu se v neděli 6. března sešla na každo-
roční členské schůzi. Díky kovidové pandemii 
neměli členové v uplynulém roce možnost 
tradičních aktivit, proto se spíše vyhlíželo 
dopředu. „Naše činnost v uplynulém roce 
nebyla vlastně žádná, proto to dnes bylo krát-
ké. Vybrali jsme členské příspěvky a probrali 
jsme, co nás letos čeká,“ shrnul s lehkým úsmě-
vem na rtech body program předseda místní 
organizace Radovan Tomeš.

Nejočekávanější akcí zahrádkářů je každo-
roční Májový košt vín. Letos se dočká výraz-

né proměny. „Dlouhodobě spolupracujeme 
s marketingem a kulturou na různých akcích 
a právě odtud vzešel nápad spojit obě akce 
dohromady. Uvítali jsme to, protože nám 
to pomůže se spoustou organizačních věcí. 
Návštěvníci na jedné straně ochutnají vzorky 
Hustopečské pečetě a na druhé straně naše 
vína. Bodování bude probíhat zvlášť,“ vysvětlil 
Tomeš.

A milovníci menších ochutnávek se mohou 
těšit i na oblíbené vinařské čtvrtky, během 

kterých si zahrádkáři zvou do svého sklepa 
v ulici Na Hradbách profesionální vinaře, aby 
s nimi porovnali svá vlastní vína. „Letos už to 
nestihneme, protože vinařské čtvrtky jsme 
vždy pořádali od poloviny ledna do konce 
března a ta opatření se teprve ruší. Setkání si 
necháme na příští rok. Určitě se k nim chceme 
vrátit, protože měly velký ohlas,“ těší se Tomeš.

Místní organizace sdružuje okolo 90 členů, 
především starších malo-vinařů, proto se 
pořádané akce točí kolem vína. A i když nových 
členů moc nepřibývá, s radostí pozorují nové 
vinařské aktivity ve městě. „Nedávno jsem byl 
účasten schůzky, na které se nám představilo 
Hustopečské vinařské bratrstvo. To je víta-
ná iniciativa, nebudeme si nijak konkurovat, 
naopak chceme navázat nějakou spolupráci 
při výpůjčce prostor nebo při bodování našich 
vín. Nevidím v tom problém a těším se, proto-
že nás, zahrádkářů, už pomalu ale jistě ubývá,“ 
posteskl si Tomeš.

-nov-

Zahrádkáři se sešli opět po roce.
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Výběr vzorků & bodování vín
Budeme poctěni, když svá vína přihlásíte 

do letošního 57. ročníku místní výstavy vín. 

Výdej lahví i výběr vzorků proběhne ve 
sklepě ČZS Hustopeče, Na hradbách 387.
Vystavovatel, který dodá 4 a více
vzorků má vstup na výstavu zdarma.
1 vzorek = 2 lahve (0,75 l)
Výdej lahví 6.–8. 4. (17.00–19.00) 
Vybírání vzorků 12.–13. 4. (19.00–21.00)

Zároveň Vás zveme na bodování vín, které 
se bude konat ve středu 20. 4. v 17.00 hod. 
v sále Společenského kulturního domu 
v Hustopečích. 
Uvítáme všechny vinaře, jak zkušené, tak 
začínající.
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Zajímá vás, kde všude můžete potkat čers-
tvě zvolenou královnu vín Annu Otáhalovou?  
Určitě na ni můžete narazit ve vinohradě, 
kde celý rok pečuje o vinice, také na degu-
staci ve sklepě rodinného vinařství Vinný 
sklep U Otáhalů, v Brně, kde studuje vinař-
ství a vinohradnictví, na hodech, jako stárku 
v kroji nebo také v bitvě jako skotskou vílu 
Banshee. 

Představíte čtenářům soutěž Královna vín? 
Co přesně se hodnotí?

Jedná se o vědomostní soutěž. Přihlásit se 
mohou slečny se zájmem o vinařství a víno, od 
17 do 25 let.  Důležité je mít povědomí o víně 
a vinařství. Soutěž se skládá ze tří částí. První 
je písemný test složený z 25 otázek zaměře-
ných na vinařství, vinohradnictví a somme-
liérství, jak z České republiky, tak ze světa. 
Vždy je tam nějaká záludnost. Musely jsme 
například vyjmenovat všechny VOC a k nim 
přiřazené odrůdy. Druhá část je slepá degusta-
ce. Popisovaly jsme vzhled, vůni a chuť vzorků, 
dále určovaly odrůdu, ročník a k jakému jídlu 
bychom ji doporučily. Mezi vzorky se ukrývala 
i vína s vadami. Třetí část spočívala v osobních 
pohovorech také zaměřených na vinařskou 
tematiku, např. v prezentaci vinařských oblas-
tí, kde jsem vyzdvihla naši Velkopavlovickou 
vinařskou oblast, a především Hustopeče. 

Co porotu zajímalo?
Členové poroty se nás ptali na naše zkuše-

nosti se zahraničními víny, kam bychom se 
chtěly zajet podívat v rámci vinařské turistiky 
a na naši budoucnost ve vinařství.  Povídala 
jsem jim o naší cestě do Francie, kde jsme 
přechutnávali vína místních vinařů, o zážitcích 
se šampaňským v Remeši, vinařském muzeu 
v Chateuneuf-du-Pape  a vůbec o Provence. 
Poté jsme se dostali k Novému Zélandu, kam 
bych se ráda podívala a pak už jsme se bavili 
o Sauvignonech (smích).

Proč jste se do soutěže přihlásila? 
Dozvěděla jsem se o ní na střední škole 

a napadlo mě, že by to mohla být dobrá 
zkušenost. Líbilo se mi, že každá soutěžící má 
možnost ukázat svoje znalosti. Chtěla jsem 
dokázat, že o víně už něco vím. Vnímám to 
tak, že i pro naše rodinné vinařství Vinný sklep 
U Otáhalů je to zviditelnění. Dokázala jsem 
sama sobě, že mám přehled v této oblasti. To 
jsem získala nejen v rodinném vinařství, ale 
také studiem. Jsem moc ráda, že jsem v konku-
renci dívek obstála.  

Co jste si kromě titulu Královna vín ze 
soutěže odnesla? Jak jste slavila?

Dostala jsem korunku, šerpu, poukaz na 
zájezd do zahraničního vinařství a dárkový 
balíček kosmetiky. Výhru jsem oslavila spolu 
s přítelem a kamarádkou degustací vzorků 
ze soutěže Vinum Juvenale a skvělou veče-
ří. Všechny vzorky jsme sice neochutnali, ale 
snažili jsme se. (smích)

Jak začala vaše láska k vínu?
V naší rodině je vinařská tradice hluboce 

zakořeněná, trvá už přes 300 let. Vyrůstám 
v tom odmalička. Je to naše rodinné hobby. 
Práce ve vinařství je velmi náročná, jak ve 
sklepě, tak i ve vinohradě. Veškerá ta nároč-
ná práce, se vám ale nakonec vyplatí. Když si 
po dlouhém dni sednete s rodinou a přáteli 
u sklenky vína a řeknete si: povedlo se nám to!  

U šálku čaje

An
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•  Vystudovala Střední vinařskou školu 

ve Valticích

•  Studuje Vinohradnictví a vinařství na 

ZF Mendelovi univerzity v Brně

 •  V Hustopečích ji najdete v rodinném 

vinařství Vinný sklep U Otáhalů

•  Má ráda tradice, vinařství a folklór 

•  Kromě toho ji zajímají akční sporty 

a dobrodružství

s jeho královnou Annou Otáhalovou
Nad sklenkou vína

Mezi Anniny záliby patří tradice, folklór a víno.

Anna Otáhalová je čerstvou držitelkou titulu 
Královna vín České republiky.
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Je nějaká z činností, které se ve vinohradu 
vyhýbáte?

Čištění kmínků. (smích) Všechno děláme 
ručně. Záda vás bolí, kolena vás bolí, hlava se 
vám motá, a když to neuděláte poctivě, tak ta 
potvora do dvou dnů obroste znovu.   

Povězte nám něco o vašem vinařství.
Hospodaříme zhruba na jednom hekta-

ru. Máme poměrně rozsáhlou škálu odrůd 
a všechna naše vína děláme selskou meto-
dou, bez odkalování a řízeného kvašení. 
Děláme především odrůdová vína, ale nově 
u nás najdete i cuvée, 3vDubu. Děláme i různé 
novinky, například Rulandské modré čokolá-
dové nebo Muškát moravský jahodový.  

Máte svou oblíbenou odrůdu?
Mojí srdcovkou je Rulandské šedé. Je to 

odrůda, ze které jsem udělala svoje první 
vlastní víno. Vyhrála jsem s ní svoji první 
zlatou medaili na výstavě v Mikulově, která se 
konala pod záštitou prezidenta republiky. 

Děláte i degustace?
Ano, u nás ve sklepě děláme řízené degu-

stace, ať již pro uzavřené skupiny na objednání 
nebo v rámci otevřených sklepů organizova-
ných Městem Hustopeče. Mám ráda historii 
každé odrůdy. Líbí se mi rozmanitost odrůd 
a to, že žádná z nich není stejná. Vezměte 
si třeba Sauvignon. Z naší Velkopavlovic-
ké podoblasti chutná ovocitě, po broskvích, 
meruňkách. Ze Slovácka je zase travnatější, 
můžete vnímat kopřivy, angrešt. Proto stojí 
za to za vínem jezdit. Navštěvovat otevřené 
sklepy, degustace a výstavy, kde člověk může 
všechna vína ochutnat. Vliv má samozřejmě 
i technologie výroby. Naše vinařství vyrábí 
vína klasicky, selsky, bez odkalování a bez říze-
ného kvašení, podle rodinné tradice, která se 

předává z generace na generaci již přes 300 let. 

Máte ráda folklór a tradice. Jak se jim 
věnujete?

Chodím už několik let v kroji. Teď mám 
dokonce nový kroj, který nese hustopečské 
atributy – hrozen a mandloňové květy. Těším 
se, až si ho vezmu na hody. Stárci tady fungu-
jí skvěle, na organizaci se podílíme všichni. 
Kromě tradičních hodů pořádáme i ples. Dále 
se jako chasa aktivně účastníme třeba Božího 
těla, Zarážení hory a dalších. Poslední dobou 
trošku bojujeme s prostory, ale to se snad brzy 
vyřeší.

Slyšela jsem, že máte pro dívku netradiční 
koníčky. Prozradíte nám je?

Věnuji se dřevárenskému šermu, který 
mě oslovil díky kroužku Centra volného času 
Pavučina. Dostali jsme do rukou měkčené 
makety zbraní, mečů, učili jsme se, jak se 
správně krýt, sekat a bojovat. Základy mě moc 
nebavily, ale pak, až se dostanete na bitvu, tak 
zjistíte, jak jsou důležité. 

Jak taková bitva vypadá?
Rozhodnete se, zda budete bojovat za svět-

lou nebo temnou stranu. Dle toho si vymyslíte 
kostým. Temnou stranu většinou zastupují 
skřeti, zloději apod. Světlou stanu zase rytíři, 
šlechtici, elfové atd. Můžete vymyslet cokoliv, 
být kýmkoliv. Bojovat s mečem, kopím, štítem, 
střílet z luku. Nikdy nevíte, co vás tam potká, 
každá akce je jedinečná. 

Jakou stranu si vybíráte vy?
S kamarády bojujeme většinou za temnou 

stranu. (smích) Je úžasné, když pak na tako-
vou akci dojedete a zjistíte, že v tom nejste 
sám, kolik dalších lidí to baví. Kolektiv lidí, 
kteří dřevárenský šerm dělají, je skvělý. Jedna 

z větších akcí se koná u Znojma a jmenuje se 
Helmáč (Bitva o Helmův žleb), trvá pět dní. 
Naposledy nás tam bylo více než šest set a to 
už byla pořádná bitva.

To zní i celkem nebezpečně.
Ano, ke zranění může dojít. Naražené klou-

by a modřiny jsou na denním pořádku. Ale 
pravidla zásahové plochy jsou přesně dána 
a omezují možnost větších zranění. Nebez-
pečnější je určitě historický šerm, kterému se 
také věnuji, většinou ale jen čekám v bezpečí, 
než bitva utichne, pak dávám šermířům vodu. 
Jejich souboje jsou mnohem drsnější, ale jsou 
na to připravení a vytrénovaní. Kamarádka, 
která mě přivedla k historickému šermu, mi 
také ukázala cestu k ohňovým show. Nad-
chlo mě, jak za sebou oheň nechává světelnou 
stopu. Hned jsem si to chtěla zkusit (smích). 
Začátky nebyly jednoduché, ale dnes už 
motám s ohnivými poikami, vějíři a nově mám 
i ohnivé hady. 

Pokračuje v Hustopečích kroužek 
dřevárenského šermu?

Bohužel, kroužek už na Pavučině není, ale 
my jako skupina v létě trénujeme. Pokud by 
měl někdo zájem si šerm vyzkoušet, tak se 
k nám může přidat. 

Kde se vidíte v budoucnu?
Chci se věnovat škole, vínu a ve volném 

čase svým koníčkům. Do budoucna bych chtě-
la nastoupit do nějaké větší fi rmy, kde bych 
nabrala nové zkušenosti, které potom můžu 
zúročit doma v našem rodinném vinařství. 
Chtěla bych ho rozšířit a možná i vybudovat 
větší sklep.

Děkuji za rozhovor.
-ves-

Anna jako skotská víla smrti Banshee. Anna pokračuje v rodinné vinařské tradici.
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Největší jarní akce se po dvouleté pauze 
opět vrátila do našeho města, a do poslední-
ho místečka zaplnila Hustopeče nejen vůní 
mandlových specialit a nádherou rozkvetlých 
mandloňových sadů, ale hlavně tisíci návštěv-
níky, kteří přijeli ze všech koutů republiky. 
V ulicích i po trase k sadům bylo opravdu 
těsno, ale každý, kdo se nechal zlákat progra-
mem a vyrazil do víru dění, odcházel se spous-
tou krásných zážitků.

Víkend zahájily páteční otevřené sklepy

Slavnosti mandloní a vína by se nikdy 
nemohly uskutečnit bez podpory našich 
vinařů, kteří měli tu čest celý víkend 
zahájit. „Většina vinařů otevírá své 
sklepy v pátek v šest hodin, ale tou 
dobou my už vlastně pomalu zavírá-
me. Naše vinařství stojí hned pod sady 
a návštěvníci nám tudy proudí po celý 
týden. Už jsme si zvykli, že nejvíce lidí 
tu máme přes den. Navečer totiž všichni 
míří do sklepů ve vinařských ulicích,“ smál se 
v pátek večer Dominik Novotný z Vinařství 
Starý Vrch. A měl pravdu. Otevřenými sklepy 
Hustopečského vinařského bratrstva prošly 
v pátek večer zástupy milovníků vína, které se 
ladily do té správné festivalové nálady. „Dává-
me okoštovat všechno, co máme. Mladá vína 
i archivní kousky, které v našich sklepech čeka-
ly na otevření během koronavirových zákazů,“ 
těšil se vinař Pavel Košulič.

Sobota prověřila připravenost pořadatelů 
a provoněla město gurmánskými 
pochoutkami

Největší respekt a nejvíce příprav si vyžádal 
právě sobotní program, který se odehrával na 
několika místech najednou. Zatímco vinaři 
pokračovali v rozlévání vzorků ve vinařských 
ulicích, na náměstí se stavělo hlavní pódium 
i gastrozóna se šesti restauracemi a po trase 
k sadům členové hustopečských spolků chys-
tali soutěžní stanoviště. Už od rána se však 
největší pozornosti dostávalo silnicím a parko-
vištím. Tisíce návštěvníků jsou pro město 

samozřejmě obrovskou zátě-
ží a bylo proto nutné velmi dobře promyslet 
parkovací kapacity i organizaci dopravy. Musí-
me pochválit řidiče, že dodržovali všechny 
pokyny pořadatelů a bez problémů nechávali 
auta na záchytných plochách. Ano, našlo se 
několik (snad desítek) agresorů, kteří se bezo-
hledně pokoušeli dostat až do centra a zapar-
kovat na všech možných místech. V celkovém 
počtu příchozích se však jednalo skutečně 
o pouhý zlomek, který ale bohužel dokázal 
zkazit celkový dojem.

A tak přestože v ulicích bylo velmi těsno, 
žádný kolaps naštěstí nenastal a nic nebráni-
lo návštěvníkům zapojit se do všeho, co jsme 

poslední tři měsíce připravovali. Ať už to byly 
mandlové speciality všeho druhu, řemeslný 
jarmark, koncerty na hlavním pódiu nebo 
kuchařské show usměvavé kuchařky a herečky 
Markéty Hrubešové. „Přijela jsem už v pátek, 
abych si prošla sady, a musím říct, že je to 
nádhera. Nikdy jsem o tomto místě nesly-
šela a jsem nadšená. S mandlemi při vaření 
moc nepracuji, takže to pro mě byla výzva, 
ale přímo na pódiu vznikl recept, který určitě 
najdete v mé další kuchařce,“ zářila sympa-
tická herečka a ochotně rozdávala autogramy 
i fotky.

Slavnosti mandloní a vína 
se do Hustopečí vrátily v plné síle

Každý chtěl fotku na památku.

Na náměstí vařilo šest restaurací včetně dvou 
místních.
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Vína se koštovala až do rána.

Na pódiu vařila Markéta Hrubešová.

Na pódiu zazpívali Cimballica i Fleret se Zuzanou 
Šulákovou.
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Trasu k mandloním měly na povel místní spolky. Mezi mandloněmi se zpívalo i tancovalo.
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Jídlo bylo skvělé!

Do soutěže jedlíků se zapojila i Terka reportérka. U staré pošty vyhrávala cimbálka a koštovalo se víno.

Komu se nechtělo platit 
vstupné, mohl vyrazit rovnou 
do sadů. Skláníme se před hustopečskými 
spolky, které na trase k mandloním připravily 
nádherná stanoviště s úkoly i občerstvením 

– Sportovní stáj Valkýra, Místní organizace 
rybářského svazu, Spolek Všehoschopných, 
Myslivecké sdružení a Hustopečská chasa. 

„Stanoviště jsme začali stavět už v pátek 
a budeme-li mít možnost zapojit se i další 
rok, určitě si ho postavíme na celý týden. Bylo 
neskutečné, jaké množství lidí se u nás zasta-
vilo. Dali si klobásku nebo zvěřinový flamendr 
a pivo. Skoro si brzo budeme moci postavit 
novou hájenku,“ smáli se v sobotu odpoledne 
vyčerpaní, ale šťastní myslivci.

Neděle proměnila sady v umělecký ateliér

Protože zkušenosti z minulých let jsou 
takové, že ani v neděli se návštěvníci 

nechtějí vzdát procházek mezi mandloně-
mi, připravili jsme letos poprvé program 

i na třetí den. A byl to skvělý nápad. 
Místní spolky opět rozjely svá stano-
viště a po příchodu k rozhledně 
čekal na všechny umělecký Artplac. 

Přímo mezi rozkvetlými stromy jste 
mohli potkat malíře, tanečníky, řemeslníky 

i hudebníky. Nejvíce diváků si získaly Darebný 
ženy z Velkých Pavlovic, které přímo v krojích 
a s tahací harmonikou zpívaly lidové písničky. 
Děti nejvíce ocenily pejsky z Canisterapeu-
tického sdružení Jižní Morava, kteří trpělivě 
snášeli všechna objetí a mazlení. Nevěřícné 
pohledy a obdivné ovace si vysloužily i taneč-
nice ze skupin Friday Dancers a Danceversity 
Hustopeče, které si na louce u sadů střihly 
akrobatické tance. „Prostor není úplně ideální, 
jsme zvyklé na hladké plochy tanečních sálů, 
ale jde to. Hlavně je to něco nového, nezvyk-
lého, máme obrovské publikum, takže za 
nás velká spokojenost,“ usmívala se vedoucí 
Danceversity Barbora Komoňová. Roman-
tickou atmosféru sadů dotvářely fotografi e 
a obrazy Fotoklubu Hustopeče, malíře Anto-
nína Vojtka, portrétisty Borise Kjulleněna či 
fotografky Pavly Nečasové. „Miluji Hustopeče, 

miluji mandloňové sady 
a miluji lidi. Dnes tu 
mám vše na jednom 
místě a nestačím se 
divit, jak lidé dokáží 
vnímat všechnu tu 
krásu,“ zasnil se Anto-
nín Vojtek.

Bylo toho hodně, co poslední březnový 
víkend nabízel místním i přespolním. Každý 
z nás si mohl během tří dnů najít něco, co by 
ho mohlo zaujmout, pobavit, potěšit. I v tom 
tisícihlavém davu si každý dokázal najít svůj 
soukromý kousek slavností.

Máme za sebou náročné roky protka-
né koronavirovou pandemií, během nichž 
nám byla spousta radostí odepřena. A dnes, 
s pohledem upřeným k napadené Ukrajině, 
stojíme před dalšími otazníky, kdy nevíme, 
co bude zítra, co bude za rok. Buďme vděč-
ní, že žijeme v zemi, kdy si podobné oslavy 
můžeme dovolit uspořádat a nesnažme se na 
všem vidět jen to nejhorší. Ano, spousta věcí 
se nepovedla zajistit ke spokojenosti všech, 
ale povedlo se toho mnohem více. Především 
jsme si ověřili, kolik máme ve městě šikovných 
lidí, s nimiž se budeme nadále rádi potkávat 
nejen při práci na Slavnostech mandloní 
a vína. Děkujeme vám!

MaKové panenky
Marketingu a kultura města Hustopeče
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 8. 3 Současné rozvolňování vykouzlilo 
úsměv na tváři i umělcům. Poslední veřejná 
vernisáž, kterou bylo možné navštívit 
v Městskému muzeu a galerii Hustopeče, se 
uskutečnila téměř před rokem a půl, v září 
roku 2020. O to příjemnější bylo odpolední 
nedělní setkání, které v galerii zahájilo 
výstavu pěti talentovaných pedagogů 

působících na uměleckoprůmyslové škole 
v Uherském Hradišti.
Vystavující učitelé své žáky vzdělávají 
v oborech malba, grafi ka a multimédia. 

„Velmi důvěrně se známe a samozřejmě i své 
výtvarné práce. Jedna z našich kolegyň tu měla 
výstavu už vloni, tak jsme se na její pozvání 
rozhodli vystavit v tomto krásném prostoru 

všichni,“ mapoval cestu obrazů z Uherského 
Hradiště jeden z pedagogů, Jan Pospíšil. 
Z možnosti vystavovat v Hustopečích měl 
obrovskou radost: „Jsme nesmírně vděčni za 
to, že nám byla poskytnuta možnost navštívit 
tento krásný prostor, zvláště v dnešní době, 
kdy těch výstav není moc, je to pro nás pěkná 
akce.“
Zdi čtyř galerijních místností momentálně 
zdobí barevné obrazy Jana Pospíšila, svobodné 
vyjádření Miroslava Maliny, geometrické 
struktury Kamila Mikela, autorská technika 
Niké Silné – malba světlem nebo senzitivní 
díla grafi čky, malířky a kreslířky Dagmar 
Jahodové.

„Kantoři se dělí na dvě skupiny – jedni jenom 
učí a druzí učí, a ještě jim to nedá a tvoří 
a vystavují. Vždycky se nás ptají na to, kde 
bereme čas na tvorbu, samozřejmě je to ve 
volném čase, o nedělích a po večerech. Je to 
náročné, ale je to nesmírně důležité, protože 
když žáci vidí, že jejich kantoři něco tvoří 
a vystavují, tak ta vazba kantor - žák je daleko 
bezprostřednější a zajímavější,“ zdůraznil 
Pospíšil.

-slam-

Pět výtvarníků představuje v muzeu pět různých technik

◀ Vernisáž se v galerii konala po roce a půl.Fo
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pá 1. 4.

1
1

.0
0 Staré pověsti české – divadelní představení, 

vystoupí DS Slovani Čebín. Vstupné 60 Kč, 
kinosál.

pá 1. 4.

1
9

.3
0 Šansonový večer – koncert, vystoupí Alena 

Hladká a Petr Ožana. Vstupné 150 Kč, 
kinokavárna. 

so 2. 4.

1
5

.0
0 TJ Agrotec Hustopeče – HB Ostrov 

Havlíčkův brod – utkání I. ligy ve stolním 
tenise, Městská sportovní hala.

ne 3. 4.

1
0

.0
0 TJ Agrotec Hustopeče – TBG České 

Budějovice – utkání I. ligy ve stolním tenise, 
Městská sportovní hala.

ne 3. 4.

1
5

.0
0 Ukliďme Česko – sraz před radnicí na 

Dukelském náměstí. Rukavice s sebou, pytle 
zajištěny. Pořádá CVČ Pavučina.

po 4.—24. 4.

Výstava výtvarných prací dětí 
hustopečských škol – MŠ Pastelka, 
MŠ U Rybiček, Základní umělecká škola 
a CVČ Pavučina. Výstava proběhne 
v Městském muzeu a galerii.

so 9. 4.
0

9
.0

0

Abstraktní obraz se strukturou – výtvarný 
workshop, cena 900 Kč za osobu. 
Přihlašování na www.pavucinahustopece.cz, 
pořádá CVČ Pavučina.

so 9. 4.

0
9

.0
0 FC Hustopeče – Šlapanice – fotbalový 

zápas žáků na horní tréninkové ploše.

ne 10. 4.

0
9

.3
0 Velikonoční bohoslužba – bohoslužba na 
Květnou neděli, kostel sv. Václava 
a sv. Anežky České.

ne 10. 4.

1
3

.1
5 FC Hustopeče – Střelice – fotbalový zápas 

dorostu na hlavní ploše stadionu.

ne 10. 4. 

1
5

.0
0 Velikonoční jarnění na Pavučině – 

velikonoční tvoření, pletení pomlázky, 
posezení u ohně. Pořádá CVČ Pavučina.

ne 10. 4. 

1
5

.3
0 FC Hustopeče – Rakvice – fotbalový okresní 

přebor mužů A na hlavní ploše stadionu.

čt 14. 4.

0
9

.3
0 Mistři barokního malířství 17. století – 

akademie třetího věku, Městská knihovna.

čt 14. 4.

1
8

.0
0 Velikonoční bohoslužba – bohoslužba na 

Zelený čtvrtek, kostel sv. Václava a sv. Anežky 
České.

pá 15. 4.

1
8

.0
0 Velikonoční bohoslužba – bohoslužba na 

Velký pátek, kostel sv. Václava a sv. Anežky 
České.

so 16. 4.

2
0

.0
0 Velikonoční bohoslužba – bohoslužba na 

Bílou sobotu, kostel sv. Václava a sv. Anežky 
České.

ne 17. 4.

0
9

.3
0 Velikonoční bohoslužba – bohoslužba 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, kostel sv. 
Václava a sv. Anežky České.

so 23. 4.

0
9

.0
0 Jógobraní – jednodenní jógový festival, více 

informací na www.jogobrani.cz. Vstupné 
1290 Kč, Městská sportovní hala.

so 23. 4.

0
9

.0
0 FC Hustopeče – Lednice – fotbalový zápas 

žáků na horní tréninkové ploše.

ne 24. 4.

1
3

.4
5 FC Hustopeče – Prosiměřice – fotbalový 

zápas dorostu na hlavní ploše stadionu.

kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče

04 2
0

2
2
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VAŠE RYZE ČESKÉ REALITNÍ CENTRUM OD ROKU 1994

CHCETE PRODAT NEMOVITOST 
CO NEJVÝHODNĚJI?

Naším aukčním prodejem získáte vyšší cenu, 
než požadujete, tržní ocenění zdarma nebo 

část kupní ceny až 1 000 000 Kč předem.

  (+420) 775 764 765
  p.skotak@patreal.cz
  www.patreal.cz

Petr SKOTÁK
certifikovaný realitní makléř

Inzerat_A6_Patreal.indd   2 10.03.2022   18:28
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Český zahrádkářský svaz Hustopeče zve milovníky a znalce 

vína na hodnocení vín na Májový košt. 

To se uskuteční ve středu 20. 4. od 17 hodin

ve Společenském domě (Herbenova ulice).

Kontakt:

Turistické informační centrum  Hustopeče

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

hustopece.cz ∙ kinohustopece.cz

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
∙ papír, plast, nápojové kartony: 5. 4.
∙ bioodpad: 11. a 25. 4. 
Sběrný dvůr: areál Technických služeb Hustopeče, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druhů odpadů.

pondělí 14.00–18.00 pátek 14.00–18.00
středa 08.00–12.00 sobota 09.30–18.00

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – Hantály a. s. V. Pavlovice
4. 4. | 19. 4.

Společenský důmHustopeče
www.hustopece.cz

sobota30. 4. 2022
10.00–20.00

vstupné: 250 Kč hraje CM Lália

čt 12. 5.

1
9

.3
0

Znovu a líp – divadelní představení, kinosál.

ne 15. 5.

1
5

.0
0 Mauglí – dětské divadelní představení, 

kinosál.

Připravujeme:

ne 24. 4.

1
5

.0
0 Den země – oslavte hravě i poučně Den 

Země na Pavučině. Pořádá CVČ Pavučina.

ne 24. 4.

1
6

.0
0 FC Hustopeče – Hlohovec – fotbalový 

okresní přebor mužů A na hlavní ploše 
stadionu.

út 26. a 28. 4. 

0
9

.0
0 Povzbuďte svůj mozek – čtyřhodinový blok 

trénování paměti. Zájemci se musí nahlásit 
na tel.: 775 095 524, Městská knihovna.

pá 29. 4.

1
8

.0
0 Expediční kamera – mezinárodní festival 

cestovatelských fi lmů. Vstupné 100 Kč 
(studenti a senioři 50 Kč), kinosál.

so 30. 4.

0
9

.0
0 Krajský bodovací turnaj – všechny 

mládežnické kategorie ve stolním tenise, 
Městská sportovní hala.

so 30. 4.

1
0

.0
0

O Hustopečskou pečeť & Májový košt vín 
– soutěžní přehlídka vín a májový košt na 
jednom místě. Vstupné 250 Kč, Společenský 
dům (Herbenova ulice).

so 30. 4. 

1
5

.0
0 Rej čarodějnic – tradiční rej čarodějnic na 

Pavučině. Hry, soutěže, tvoření, buřty a další. 
Pořádá CVČ Pavučina.

In
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 16. 3. Hlavní turistická sezóna je sice 
ještě daleko, ale slečny z Turistického infor-
mačního centra Hustopeče nezahálí. Už nyní 
si pro návštěvníky připravují několik novinek. 
První z nich je nový audioprůvodce na cesty 
k rozhledně a mandloňovým sadům.

Audioprůvodce Mandloňovou stezkou 
se dvěma variantami 
nahrávek o historii 
i současnosti hustopeč-
ských mandloňových 
sadů se stal součástí 
mezinárodní cestova-
telské aplikace izi.Travel, 
kterou využívají turisté 
po celém světě. Kromě 
čtených zajímavostí 
jsou součástí aplikace 
i mapy, fotografi e nebo videa. Hustopeče zde 
prezentují Mandloňovou stezku a rozhlednu.

„V loňském roce jsme v pro místní i návštěv-
níky připravily komentované prohlídky koste-
la sv. Václava na Dukelském náměstí a kaple 
sv. Rocha na Křížovém kopci. Letos jsme se 
nechaly inspirovat v nedalekých Ivančicích, 
které právě na platformě izi.Travel prezentují 
život a dílo Alfonse Muchy. A protože v Husto-
pečích je jedním z největších lákadel vycházka 

k mandloňovým sadům, připravily jsme první-
ho průvodce právě na toto téma. Služba nás 
zaujala svou přehledností, dostupností i varia-
bilitou - ke každému tématu se dá přiřadit 
množství odkazů i doplňu-
jících materiálů,“ popsa-
ly novinku pracovnice 

i n f o c e n t r a 
Klára Knáp-
ková a Martina 
Radkovičová.

Jak na audioprůvodce?
Na svém chytrém telefonu (Android i iOS) 

si stáhněte bezplatnou aplikaci izi.Travel. Po 
jejím otevření se můžete do prohlídek zapo-

slouchat kdykoliv a offline.
Nechcete-li si aplikaci 

přímo stahovat? Načtě-
te QR kódy, přes které 
se dostanete na webo-
vý prohlížeč (k načtení 
je třeba být online).

-nov--

Letošní novinky z TIC? Audioprůvodce Mandloňovou stezkou

1. CESTA K SADŮM
Vydejte se po pětikilometrové trase od Centra 

volného času Pavučina po rozhlednu, na které 
najdete šest zastavení na různá témata.

2. VÍTE, ŽE...?
Deset zajímavostí, které byste určitě měli vědět 

o hustopečských mandloňových sadech 
a rozhledně.

u slou

 21. 3 Nádherné bílé šaty, dokonalý účes, 
nervozita, poslední přípravy a pak už jen 
ukázat to nejlepší, co se za poslední měsíce 
naučili. V pátek 18. března se v sále společen-
ského domu představili účastníci letošního 
tanečního kurzu. „Veřejnost nemá přístup 
na nácvičné hodiny, proto na konci každého 
kurzu následuje prodloužená. Nejde v podsta-
tě o nic jiného, než ukázat rodinám a přátelům, 

co jsme se za ten rok všechno naučili. Nejdříve 
se v podobě slavnostní polonézy a několika 
tanců předvedou studenti sami, po slavnost-
ním úvodu se přidají všichni,“ vysvětlil význam 
slavnostního večera taneční mistr Viktor Janč, 
který v Hustopečích vede taneční kurzy již 
několik desetiletí.

Lekce tanečních začaly v říjnu loňského 
roku a účastnilo se jich na 35 párů, především 

studentů místního gymnázia. „Po dvouleté 
odmlce jsme po koronavirové pauze dostali 
šanci taneční opět uspořádat. I tak se to neobe-
šlo bez asi dvouměsíční pauzy, takže jsme 
letos měli taneční vlastně na dvakrát. Měli 
jsme studenty hned ze dvou ročníků a bylo to 
hodně příjemné,“ popsal průběh roku Janč.

Během roku se studenti mohli seznámit se 
základními společenskými tanci. „Učili jsme 
se základní tance jako walz, valčík, polku, ale 
i zábavnější tance jako cha-cha, swing, tango 
a další. Bylo toho opravdu hodně a bavilo mě 
to,“ řekla studentka Amálie Ježorková.

Souběžně s klasickým tanečním se tradič-
ně konaly i lekce pro dospělé. Na tzv. Taneční 
polepšovně se letos koronavirová pauza pode-
psala mnohem výrazněji. „Polepšovna se nám 
bohužel hodně rozpadla, tam se nám nepoda-
řilo navázat na dvouměsíční pauzu, takže to se 
nepovedlo. Z osmi párů nám zůstal v podstatě 
jeden, ale věříme, že v dalších letech to napra-
víme,“ usmíval se Viktor Janč.

Taneční lekce jsou součástí kulturního 
kalendáře města už několik desetiletí a zdá 
se, že jejich budoucnost v Hustopečích bude 
pokračovat. „Za mě je důležité, že studenty 
místního gymnázia tanec baví a že na taneč-
ní chodí rádi,“ neskrýval radost z povedeného 
večera Janč.

-nov-

Studenti se předvedli ve velké večerní

Zakončení tanečního kurzu se povedlo!
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CÍRKVE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Náš Bože,
když nebudeš s námi a při nás,

jak lze zabránit šíření války a násilí,
tomu, aby stále více lidí bylo zraňováno a umíralo,

tomu nepředstavitelnému utrpení v Evropě.

Modlíme se za lidi na Ukrajině,
kteří jsou vydáni na milost a nemilost ruským útokům:

za matky, které se bojí o životy svých dětí,
za muže, kteří nemohou chránit své rodiny,

za všechny, kteří museli opustit své domovy,
za zemi, jejíž sen o svobodě je brutálně ničen.

Bože, nenechávej je bez podpory!

Tolik mladých mužů na obou stranách
musí nyní riskovat své životy kvůli válce,

která přináší jen bídu a utrpení,
která ničí jejich svědomí

která je vězní v tom, 
že musejí poslouchat život ničící rozkazy.

Bože, i kvůli nim tě prosíme o ukončení války.

Modlíme se za všechny, 
kteří mají moc, 
kteří mohou ovlivnit dění 
a stanovit meze Putinově megalomanii:
Posilni jejich jednotu,
dej jim moudrost pro správná rozhodnutí,
dej jim i odvahu se jich držet,
zvláště tehdy, když je jiní bodají do zad.

Modlíme se také za samotného Putina a jeho přisluhovače,
aby se vzpamatovali a ukončili násilí,
které ohrožuje Evropu a celý svět.

Bože, bojíme se toho, co přijde.
Najednou je i náš život v míru,
který jsme považovali za samozřejmost,
ohrožen.

Najednou cítíme hrozby,
o kterých jsme si mysleli, 
že v našich krajích nejsou možné.
Stůj při nás a posiluj 
tváří v tvář všemu strachu
naši důvěru v tebe a tvou dobrotu.

Modlitba za Ukrajinu 
Sylvia Bukowski, Evangelická reformovaná církev Wuppertal

přeložil Ondřej Macek 

 22. 3 Až z daleké Prahy přijel do Husto-
pečí divadelní soubor CziDivadlo, který hlavně 

nejmenším divákům přivezl v neděli 20. břez-
na autorskou pohádku O křišťálovém srdci. 

Autorkou inscenace a zakladatelkou celého 
souboru je herečka Hana Czivišová. „Divadlo 
jsem založila v roce 2016 a začali jsme právě 
touto pohádkou. Dnes už je představení více 
a všechno jsou mé autorské texty, včetně těch 
hudebních,“ svěřila se hrdě zakladatelka Czivi-
šová, která si v pohádce zahrála i jednu z hlav-
ních rolí.

Členové souboru, mezi které patří třeba 
Otakar Brousek, Stanislava Jachnická či Pavla 
Drtinová, se zaměřují především na dětské 
diváky. Inspirací pro všechna představení jsou 
původní pohádkové příběhy. Pohádka O křiš-
ťálovém srdci představila dvě sestry, z nichž ta 
starší toužila po bohatství natolik, že zavrhla 
tu mladší a prodala její srdce z křišťálu. Při 
napínavém hledání pomáhal plný sál malých 
i velkých diváků. „Diváci byli naprosto úžasní. 
Malí i velcí dávali pozor, soustředili se a živě 
reagovali. A hlavně to byl plný sál, což je vždyc-
ky radost. Opravdu se nám tady hrálo nesmír-
ně dobře,“ děkovala divákům herečka.

-nov-

Malí diváci pomáhali hledat křišťálové srdce

Hercům se v plném sále kina hrálo skvěle.
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Jihomoravské derby přálo hustopečským stolním tenistům
V sobotu 5. března se v městské sportovní 

hale konalo zajímavé jihomoravské derby ve 
stolním tenise. Místní prvoligový tým TJ Agro-
tec Hustopeče vyzval Moravskou Slavii Brno.

Stolní tenisté jsou v plném proudu prvoli-
gových zápasů. Začátek sezóny nebyl jedno-
duchý, ale vrchol se pomalu blíží a Hustopečští 
mají nakročeno k prvním příčkám. „Loňská 
sezóna se vůbec nehrála, takže nástup byl 
obtížný. Všichni jsme se těšili, ale rok se nehrá-
lo, rok se netrénovalo, proto chvíli trvalo, než 
jsme se rozehráli. Nová sezóna zatím probí-
há dobře a vypadá to, že soutěž se dohraje 
v plném rozsahu až do konce, což je někdy 
v polovině dubna,“ popsal těžkosti vedoucí 
oddílu TJ Agrotec Hustopeče Jan Matlach.

Zajímavý zápas svedl A tým mužů v sobotu 
5. března na domácí půdě. V jihomoravském 
derby se utkal s Moravskou Slavií Brno. „My 
jsme takoví jihomoravští rivalové, protože 
jen naše dva týmy jsou zástupci jižní Moravy 
v první lize. Naše utkání mají vždy zvláštní 
náboj, každý chce vyhrát. Ale jinak se známe 
už dlouho a jsme velcí kamarádi, takže v tom 
není žádná zášť,“ usmíval se Matlach.

Lépe připravení byli na soutěžní setkání 
domácí. Naši stolní tenisté překonali soupe-
ře poměrem 10:8 a třešničkou na dortu bylo 
ocenění Tomáše Kopányiho jako nejlepšího 
hráče utkání. Další zápasy však hustopečský 
tým ještě čekají. „Nejsilnějšími týmy v naší 

tabulce jsou TJ Ostrava B a Havlíčkův Brod, 
se kterými střídavě prohráváme a vyhráváme. 
S Havlíčkovým Brodem budeme hrát odvetu 
na domácích stolech,“ těšil se Matlach.

Ani ostatní týmy TJ Agrotec Hustopeče si 
nevedou špatně a v plánu je i několik pres-
tižních turnajů. „V sobotu 30. dubna nás čeká 
přímo tady v Hustopečích krajský mládež-
nický turnaj, kterému předchází ve dnech 
19. a 20. března celostátní turnaj mláde-

že, který také pořádáme. Na něm ovšem 
nebudeme mít zastoupení, protože na něm 
mohou startovat pouze vybraní nominovaní 
hráči s nejlepšími výsledky v celém Česku, do 
těchto kategorií naši hráči ještě nedosáhnou,“ 
posteskl si Matlach a dodal, že i samo pořada-
telství je velkou poctou - podobných turnajů je 
v České republice během roku pouze šest.

-nov-
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Hustopečští předvedli skvělou formu. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Příprava na velikonoční svátky
O Popeleční středě, která letos připadla 

na 2. března, jsme začali postní dobu, dobu 
čtyřicetidenní přípravy na Velikonoce, na 
svátky utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. 
V této době jsme vybízeni i k tělesnému půstu, 
abychom si uměli něco odřeknout. Ať už je 
to zábava, sladkosti, jízda autem nebo čas na 
internetu a sociálních sítích. Takto můžeme 
ušetřit čas i peníze. Ušetřený čas můžeme 
věnovat modlitbě, dobré četbě, nebo také 
rodině, přátelům, osamělým či nemocným. 
Ušetřené peníze zase můžeme věnovat jako 
dar potřebným. V kostele jsme si k tomu jako 
pomůcku vzali skládací papírovou schránku 
Postní almužna, do které až do Velikonoc ušet-
řené peníze vkládáme, abychom je pak věno-
vali farní charitě na pomoc sociálně slabým 
a na potravinovou pomoc, která je poskytová-
na pod věží kostela potřebným v našem okolí.

Mezi potřebnými se ze dne na den ocitli 
i lidé z Ukrajiny, kteří po vypuknutí války přišli 
do naší vlasti hledat pomoc a útočiště. Jejich 
útěk z domovů ukazuje, jaké utrpení s sebou 

válka přináší, kdo jsou její skutečné oběťi. 
Nelehká situace uprchlíků ale vyvolala i velkou 
vlnu solidarity, kterou lidé vyjádřili svými 
materiálními i fi nančními dary, poskytnutím 
místa k bydlení, pomocí se zařizováním poby-
tu v naší vlasti, dary do potravinové pomoci. 
Všem za tuto obětavou pomoc patří velké 
poděkování. 

I když jsme se ještě před vypuknutím války, 
kdy se situace na Ukrajině začala zhoršovat, 
modlili, aby k válce nedošlo, tak ani po jejím 
vypuknutí jsme v modlitbách neustali.  Za mír 
na Ukrajině, za ukončení válečného konfliktu 
jsme prosili ve svých osobních i společných 
modlitbách i při bohoslužbách.

Díky tomu, že došlo ke zlepšení pandemic-
ké situace, jsme se od března mohli vrátit ke 
slavení jen jedné nedělní bohoslužby. Také se 
můžeme scházet se svými známými ve farní 
kavárně. Oproti roku 2020, kdy velikonoční 
bohoslužby mohl slavit jenom kněz se dvěma 
přisluhujícími, a oproti roku 2021, kdy mohl 
být o Velikonocích obsazen jen určitý počet 
míst v kostelních lavicích, snad budeme moci 
slavit letošní Velikonoce bez omezení. Všech-
ny tyto události nám ukazují, že nic není tak 
samozřejmé, jak se může zdát, že si musíme 
vážit všeho, co máme. Kéž v duchu vděčnosti 
prožijeme i letošní Velikonoce!

Jan Nekuda,  
děkan
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Mladí stolní tenisté ukončili mistrovské soutěže
Mladí stolní tenisté hustopečského AGRO-

TECU ukončili dlouhodobé mistrovské soutěže. 
V soutěžích jsme měli zapojeny dvě družstva 
mládeže. A družstvo hrálo v okresním přebo-
ru 1. třídy, je to nejvyšší okresní soutěž a byli 
jsme zde nováčky. Nevedli jsme si vůbec špat-
ně a skončili na 5. místě s bilancí 6 vítězství, 
1 remíza a 7 porážek. Za družstvo převážnou 
část utkání odehráli Ondřej Topinka, ten měl 
nejlepší bilanci (vyhrál 27 zápasů a 13 prohrál), 
dále pak Jakub Sedláček a Marek Ovesný. Pár 
utkání odehráli i Tomáš Wech a Matěj Sedláček.

B družstvo mládeže hrálo v okresním 
přeboru 2. třídy a skončilo v tabulce na 4. 
místě. V utkáních dostali příležitost si zahrát 
ostatní členové oddílu, Nejlépe si vedl Tomáš 
Wech  s bilancí 21 vítězství a 6 porážek. Dále 
se na tomto pěkném umístění podíleli Matěj 
Sedláček, Rafael Střelec, Standa Sedláček, 
Ondra Chloupek, Jose Růžička, Honza Hubič-
ka, Vojta Topinka a Štěpán Kufa.

Jan Matlach, předseda TJ Agrotec

Celostátní turnaje mládeže ve stolním tenisu se vydařily
Po dvou a půl letech, kdy se z důvodu 

pandemie koronaviru nemohly pořádat 
hromadné sportovní akce, se nejlepší mladí 
stolní tenisté z celé České republiky opět sešli 

v Hustopečích na celostátním bodovacím 
turnaji mládeže v kategoriích U 19 a U 17. Pořa-
datel těchto turnajů je oddíl stolního tenisu TJ 
AGROTEC Hustopeče a turnaje se zúčastnilo 
90 chlapců a dívek v kategorii U 19 a 120 v kate-
gorii U 17. Turnaj se konal v městské sportovní 
hale i v herně stolního tenisu a hrálo se celkem 
na 22 stolech. Byl to poslední turnaj v rámci 
bodovacích turnajů mládeže v letošní sezóně 
a bojovalo se o získání potřebných bodů do 
celostátního žebříčku, dle kterého se násled-
ně provádí nominace na mistrovství České 
republiky. O dramatické zápasy tudíž nebyla 
nouze. V sobotu v kategoriích U19 zvítězil ve 
dvouhře chlapců Vít Kadlec z Ostravy, který 
ve fi nále porazil Květoně z Havlíčkova Brodu. 
V kategorii dívek pak zvítězila Klára Hrabicová 
z Havířova, která ve fi nále porazila Sommero-
vou z Prahy. V neděli pak v kategorii chlapců 
do 17 let zvítězil Jindřich Morávek ze Strážnice 
a v kategorii dívek Helena Sommerová.

Jan Matlach, 
předseda TJ Agrotec 

V mistrovských soutěžích bojovaly dva týmy. 

Turnaje se hrály na 22 stolech.
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Stolní tenisté AGROTECU na 5. místě první ligy
Již jenom čtyři kola zbývají odehrát 

do konce letošní sezony v dlouhodobé 
mistrovské soutěži 1. lize stolního teni-
su. V posledních dvou kolech cestovali hráči 
hustopečského AGROTECU do Hradce Králo-
vé. Nejprve se v sobotu utkali s celkem DTJ 

Hradec Králové a po výborném výkonu se 
radovali z výhry v poměru 10:4, kdy nejlepším 
hráčem Hustopečí byl Vojtěch Štrof. V neděli 
pak byl naším soupeřem celek Sokol Hradec 
Králové a po dlouhé čtyřhodinové bitvě se oba 
celky rozešly smírně 9:9. Nejlepším hráčem 

Hustopečí v tomto utkání byl Antonín Schwar-
zer. Tyto výsledky vynesly hustopečský tým na 
prozatímní 5. místo prvoligové tabulky.

Jan Matlach, předseda TJ Agrotec

Spozam upozorňuje návštěvníky 

stadionu, že prostor městského 

stadionu je monitorován kamerovým 
systémem a je přístupný 

pro veřejnost v časech

 pondělí—pátek 6.00—18.00
sobota a neděle 8.00—18.00

Provozní doba krytého bazénu 
v období velikonočních svátků :

pátek 15.4.  14.00—19.00
sobota 16.4. 14.00—19.00
neděle 17.4. 14.00—19.00
pondělí 18.4. ZAVŘENO
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Už téměř dva roky funguje v Hustopečích 
zábavné skupinové cvičení na trampolínách. 
Pod vedením zkušené lektorky Evy Saláško-
vé za doprovodu hlasité motivující hudby 
ze sebe během hodiny doslova vypotíte až 
500 kalorií, proto je tato forma cvičení velmi 
oblíbená především u žen, které si chtějí 
zformovat postavu. „Je to hodně dynamické 
cvičení a rozhodně na nikom nezůstane niť 
suchá. Já sama jsem díky jumpingu zhubla 
a rozhodně to doporučuji každému, kdo chce 
na sobě zapracovat nebo se prostě odreagovat. 
Skvěle to vyčistí hlavu,“ usmívala se sympatic-
ká lektorka.

Zacvičit si mohou přijít i muži – nosnost 
trampolíny je 120 kg a vyzkoušíte si na ní 
několik druhů cvičení. „Cvičíme podle písni-
ček, které jsou různě dlouhé, různě rychlé. 
Začínáme protažením, postupně zvyšujeme 
tempo, střídáme sestavy. Kombinujeme silové 
i balanční cvičení. Na závěr nesmí chybět posi-
lování, tabata a protažení,“ popisovala Saláš-
ková průběh lekce.

Sama lektorka absolvovala přes 150 školí-
cích hodin a kromě jumpingu se věnovala 
i pilates nebo TRX. Právě skákání na trampo-
línách ji ale oslovilo nejvíc a lekce jumpingu 

poskytuje v tělocvičně místního gymnázia 
každou středu. „Lektorku dělám sedm let 
a v Hustopečích fungujeme přes rok. Docela 
mě překvapilo, že tu něco podobného ještě 
nebylo, protože jumping už je poměrně hodně 
známý a rozšířený. Mám tu k dispozici dvacet 
trampolín. Přijít mohou i úplní nováčci, každý 

si zvolí své vlastní tempo,“ vybízí k návštěvě 
Salášková.

Zájemci o lekce se mohou hlásit přes rezer-
vační formulář a v plánu jsou i akce pro širší 
veřejnost.

-nov-

Trampolína není jen pro děti!
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Cviky na trampolíně kombinují silové i balanční prvky.

V sobotu 26. února proběhlo poslední, 
osmé kolo krajského přeboru žákyň. Husto-
pečské volejbalistky se umístily na 16. pozici 
z celkových 24. míst. První polovina soutěže 
probíhala s velkými otazníky. Pandemie nám 
způsobila nemalé potíže, ať už při konání 

jednotlivých turnajů, tak hlavně v samotném 
fungování – častá absence jednotlivých hráček 
na zápasech a také trénincích. Ovšem vzhle-
dem k vysokému počtu hráček se podařilo 
odehrát všechny zápasy bez kontumace a na 
hřiště se tak dostaly i hráčky, pro které to byla 
mnohdy premiéra. Na začátku soutěže byl 
kladen důraz na celkovou souhru všech a také 
na první útok – podání.  Právě tato činnost se 
stala jednou z hlavních zbraní hustopečského 
týmu, a to také proto, že v této činnosti hráč-
ky vystupovaly sebejistě a důrazně. Velkou 
oporu našel tým právě v kapitánce D. Malhoc-
ké a hráčce A. Špačkové, které pomáhaly svým 
spoluhráčkám především taktickými pokyny 
a orientací ve hře.  

Některé žákyně bojovaly nejenom za svoji 
věkovou kategorii, ale také pomáhaly týmu 
kadetek, jejichž soutěž probíhala paralelně. 

Jedná se o hráčky – A. Špačkovou, D. Malhoc-
kou, E. Škrabalovou, M. Kopeckou a H. Strako-
vou, pro které byla sezóna dvakrát náročnější. 

Všem rodičům patří velké díky, za podporu 
svých dětí a za pomoc při organizaci průběhu 
celé sezóny. Žákyně v tuto chvíli čeká společ-
ná příprava s celým klubem na další sezónu. 
Poprvé se bude příprava konat mimo domácí 
půdu, a to v Letovicích. Volejbalový klub se 
rozrůstá každou sezónou o nové členy, výjim-
kou nebude ani další rok. Výzvou pro další rok 
bude vznik nových týmů a příchod dalších 
trenérů. Závěrem lze říci, že letošní sezóna 
byla velmi úspěšná, a to nejenom při součtu 
všech nasbíraných herních zkušeností, ale 
právě díky tomu TÝMU v pravém slova smyslu 
na fotografi i. 

- tm -

Volejbalové žákyně ukončily sezónu, co je čeká dál?

Starším volejbalistkám patří dík za skvělé fungování 
týmu.
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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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Na konci roku 2021 se fotbalovému klub FC 
Hustopeče podařilo získat dotační podporu 
z Jihomoravského kraje na pořízení zahradní 
techniky na údržbu fotbalových ploch – taže-
ný vertikutátor s vlastním pohonem a zahrad-
ní traktůrek ALKO (na sběr vyčesané odumřelé 
travní hmoty). Toto technické vybavení klubu 
velmi chybělo a vertikutace se vždy musela 
nakupovat jako externí služba.

V úterý 15. března 2022 převzal klub zahrad-
ní techniku od fi rmy IVK a nenechal ji vůbec 
zahálet. Hned v následujících dnech provedl 
svépomocí vertikutaci obou fotbalových ploch 
oběma směry (podél i napříč), což představuje 

úctyhodnou plochu 28.000 m2! Při součas-
ných cenách externích služeb 5Kč/m2 i více se 
jedná o službu v hodnotě 140 000 Kč! Členové 
fotbalového klubu provedou vertikutaci dle 
potřeby i v průběhu roku, minimálně ještě 
jednou po skončení podzimní části sezóny. Je 
to velký krok ke zkvalitnění zejména hlavní 
plochy po nepovedené rekonstrukci v loňském 
roce.

Rád bych touto cestou poděkoval Jiho-
moravskému kraji za poskytnutí dotace 
a kolegům z klubu za jejich obrovské pracovní 
nasazení při zajištění vertikutace. Díky moc!!!

Ing. Jaroslav Šebesta, předseda klubu

Zahradní technika na údržbu fotbalových ploch

Díky dotaci ušetření FC Hustopeče desítky tisíc korun 
ročně.
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FC Hustopeče věnuje všem svým fanouš-
kům, kteří v této složité 
době cítí svou společen-
skou zodpovědnost 
a rozhodli nebo se rozhod-
nout v roce 2022 bezplatně 
darovat krev, volnou vstupen-
ku na všechna domácí utkání 
buď v jarní nebo podzimní části 
sezóny roku 2022 (dle výběru 

dárce). Naše fanynky, dárkyně krve, které 
mají standardně vstup na domácí utká-

ní zdarma, dostanou jako poděko-
vání klubovou šálu FC Hustopeče. 
Také muži si mohou místo volné 

vstupenky zvolit jako poděkování 
klubovou šálu. 

Vstupenka bude vystavena na 
jméno dárce po zaslání naskenova-
ného potvrzení o bezpříspěvkovém 

darování krve (citlivé údaje jako např. RČ aj. 
zakryjte) na emailovou adresu fc.hustopece@
seznam.cz

Následně si vstupenku či šálu může dárce 
vyzvednout po předložení originálního dokla-
du o darování a občanského průkazu v klubov-
ně pod tribunou před jakýmkoliv domácím 
utkání.

Děkujeme, že pomáháte!
Ing. Jaroslav Šebesta, předseda klubu

Historicky první medaili pro atletický oddíl 
TJ Agrotec  Hustopeče na Mistrovství České 
republiky žactva v individuálních disciplínách 
vybojoval starší žák Vojtěch Homola ve skoku 
vysokém. V pražské hale ve Stromovce překo-
nal laťku ve výši 175 cm. Další hustopečská 
závodnice Nikola Seďová byla ve stejné disci-
plíně desátá. „Už loňské venkovní Mistrovství 
republiky, kde jsme vybojovali dvě fi nálové 
účasti, ukazovalo na stoupající výkonnost 
našich závodníků,“ řekl vedoucí hustopeč-
ských atletů a jeden z trenérů Zbyněk Háder, 

„Podařilo se nám překonat covidové problémy 
v tréninku a také dobré podmínky na novém 
stadionu přispěly k lepší přípravě,“ dodal 
Háder.

Bohužel covidová opatření zasáhla i letošní 
halovou sezónu, a tak příprava nebyla úplně 
ideální. „Nejprve nám díky epidemiologic-
kým opatřením zrušili Krajské přebory v hale. 
Vzhledem k termínové kolizi s Hustopečským 
skákáním jsme museli letos vynechat i Mi-
strovství Moravy a Slezska a tak jsme měli jen 
minimum příležitostí k prověření aktuální 
formy. Navíc různé karantény, hory a nemoci 
brzdily přípravu,“ posteskla si další z trenérek 
hustopečských atletů Michaela Houdková. 

Na vrchol halové sezóny se však přesto 
kvalifi kovali oba naši elitní skokané. V Praze 
se nejprve dostala ke slovu Nikola Seďová. 

Závodem procházela bez zaváhání až do výšky 
153 cm, která už byla na hranici jejího nejlepší-
ho výkonu roku. Tu nakonec zdolala na druhý 
pokus, a ještě se pokoušela o nové osobní 
maximum. „Nikola skákala technicky velmi 
dobře a jen těsně shazovala laťku ve výšce 
157 cm. Myslím si, že v létě by mohla atakovat 

hranici 160 cm,“ chválil svou svěřenkyni trenér 
Petr Pláteník.

Vojtěch Homola sice nepatřil mezi úzkou 
špičku favoritů na medaili, ale každopádně 
ho letošní výkony pasovaly do role černého 
koně soutěže. A tu také splnil. Při úvodních 
pokusech se ještě těžce vyrovnával s rozbě-
hem a tvrdším povrchem, ale postupně se 
jeho skoky technicky zlepšovaly. Výška, která 
rozdělila startovní pole na úspěšné a ostatní 
byla výška 172 cm. Tu Vojtěch zdolal napopr-
vé a rázem se dostal mezi osmičku nejlepších. 
O medailích rozhodla pak výška 175 cm. Po 
dvou nezdarech se Vojta rozběhl ke třetímu 
pokusu a čistě se přes ni přehoupl. Rázem 
atakoval medailovou pozici, protože stej-
nou výšku se podařilo zdolat pouze čtyřem 
závodníkům. Další postupnou výšku 178 cm 
už Vojta nezdolal, a tak se čekalo na soupeře. 

„Byly to nervy do posledního pokusu, ale nako-
nec to na pokusy dopadlo dobře a zacinkalo 
to,“ potvrdili oba trenéři Michaela Houdková 
i Zbyněk Háder. Ten pak přidal i plány do letní 
sezóny. „Cílem obou našich výškařů je nejen 
probojovat se i na venkovní mistrovství repub-
liky, ale také na Letní olympiádu dětí a mláde-
že. A nejsou to naši jediní kandidáti na účast 
na obou vrcholech letní sezóny.“

Zbyněk Háder, 
vedoucí hustopečských atletů

Volná vstupenka pro dárce krve!

Vojtěch Homola vybojoval bronzovou medaili na MČR

Vojta Homola vybojoval bronz.
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Realitní trh se taky mění
Je tady jaro a jsem rád, že se společně může-

me opět podívat do světa realit. Pár měsíců 
uplynulo a najednou je vše jinak. Rád bych byl 
optimistou, ale svět už nikdy nebude jak předtím. 
Zřejmě toho nebylo málo a po dlouhém covidu 
přišla i válka, a to za rohem.

Co vše nám to přinese a jaký to bude mít 
dopad na realitní trh?

Vyrůstal jsem v malé vesničce na středním 
Slovensku. V našem rodinném domě jsme topi-
li dřevem, jelikož les byl za plotem. V podstatě 
to tak měli všichni. Jako dítě si pamatuji, že 
najednou přišel boom a všichni přešli ze dřeva 
na elektrické kotle. Pak, za pár let, přišla plynofi -
kace obce a lidié začali pořizovat kotle plynové. 
No a najednou nastalo zdražení energií snad 
o 30 nebo 40%. Časem jsem cestou ze školy opět 
čím dál častěji viděl, jak se kouří lidem z komínů. 

Možná Vám to něco připomíná. Ano, svět se 
změnil a pořád se mění. Za dvě století jsme se 
posunuli od bytů se sdíleným sociálním zaříze-
ním na patře, či latrínou na dvoře až po vlast-
ní, někdy i dvě samostatné koupelny v domě. 
V posledních letech je tendence tvořit úsporná, 
estetická a funkční bydlení. Taková, která nebu-
dou analyzována z hlediska objemu nýbrž účelu. 
Bytové jednotky a domy, které budeme klasifi -
kovat podle jejich cenové návratnosti, použitých 
technologií a energetických úspor, které dokáže 
obydlí díky svým vlastnostem vytvořit. 

Když Vám ze dne na den vzroste cena elek-

třiny ze 2 Kč za Kwh na 6 Kč, je to v peněžence 
znát. Nejvíce to pocití lidé, kteří v tom posledním 
období nestihli svoji nemovitost modernizovat, 
a to zejména po stránce energetické náročnos-
ti. Ta bude v nejbližších letech důležitá. Ener-
gie, které byly v minulosti  samozřejmostí, jsou 
dnes velice častou otázkou při koupi či proná-
jmu nemovitosti. Kolik jsou měsiční náklady na 
bydlení? 

Tato hodnota bude zřejmě znatelně ovlivňo-
vat stav našeho rodinného rozpočtu. Jestli máte 
nemovitost, kterou můžete prodat a peníze 
investovat do modernizace svého bydlení, tak 
není na co čekat.

Loňský rok se na realitním trhu nesl ve svět-
le rekordů. Zatímco například nabídka volných 
a dostupných bytů byla vůbec nejnižší v moderní 
historii, ceny bytů nikdy nebyly vyšší. A rekordní 
zájem byl také o hypotéky. To je minulost. Kvůli 
opatřením ČNB, dražším úvěrům na bydlení 
a nejistotě ve světě, klesá počet zájemců o koupi 
nemovitosti. Se sníženou poptávkou se postupně 
prodlužuje doba prodeje nemovitosti.

Také růst cen pozemků by však letos mohl 
být znatelně nižší než vloni. Kombinace vysoké 
inflace a růstu sazeb hypoték už totiž neumožní 
mnoha zájemcům takto drahé pozemky pořídit. 
Stále naštěstí ještě platí, že české pozemky, ať 
už zemědělské nebo stavební, patří v Evropské 
unii k těm nejlevnějším. U stavebních pozemků 
bude hrát důležitou roli zasíťování. Stále více 

obcí nemá kapacitu inženýrských sítí a zajistit si 
třeba novou kanalizační přípojku znamená běh 
na dlouhou trať. Pozemky připravené na stavbu 
se tedy budou prodávat výrazně dráž než vloni. 

V celé této problematice, o které vám tady 
píšu, jsme doma. Jsme místní realitní kancelář 
a náš region známe určitě lépe než nějaké realit-
ky z Brna či dokonce z Prahy, které se tváří, že tady 
trh znají a dokáží jen navýšit cenu mimo realitu. 
Znalost územního plánu, požadavky stavebního 
úřadu, či kooperace s katastrálním úřadem tvoří 
komplexnost našeho servisu a předpoklad pro 
úspěšný obchod.

Závěrem vám chci popřát hlavně pozitivní 
myšlení a méně televize. Ta lidi drží v posled-
ních letech ve strachu a negativní náladě. To jak 
se cítíme, se přenáší i do běžného života. Chybí 
úsměv a radost. Donekonečna se rekordy lámat 
nedají a myslím si, že i na to vše, co se ve světě 
děje, se pořád máme dobře. Važme si toho. 

Jsme vám k dispozici pro vaše dotazy 
a konzultace na Janáčkové ulici hned vedle kina. 
Naše výsledky za poslední roky mluví za nás. 

Erik Lipnický, ředitel pobočky 
Schmidt-reality s.r.o. pobočka Hustopeče

tel: 774 241 009 • erik.lipnicky@schmidt-reality.cz In
ze

rc
e

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.

Věděli jste že…
Dobu čerpání dovolené určuje zásadně 

zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovole-
né tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou 
vyčerpat zpravidla vcelku, a to do konce kalen-
dářního roku, ve kterém právo na dovolenou 
vzniklo.

Věděli jste že ….
V rámci rozvodu manželství se na soudě 

neřeší majetkové záležitosti mezi manžely 
(vypořádání společného jmění manželů – 
SJM). Toto se může řešit až po rozvodu (jelikož 
SJM zaniká rozvodem).

Věděli jste že…
Od 1.1.2010 je stalking trestným činem. Za 

stalking lze považovat opětovné, systematic-
ké, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými 
esemeskami, e-maily, skype, různé druhy 
chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi, 
případné opakované cílené sledování osoby. 
Obsah těchto zpráv může být příjemný až 
veselý, ale též urážející, zastrašující. Útočník 
u oběti vyvolává pocit strachu.

Věděli jste že…
Vlastník rodinného domu má možnost 

v přiměřené době poté, co souseda o ořezání 
větví neúspěšně požádal, šetrným způso-
bem a ve vhodné roční době odstranit kořeny 
nebo větvě stromu přesahující na jeho poze-
mek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže 
převyšující zájem na nedotčeném zachování 
stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných 
kořenů a větví získá. 

Věděli jste, že …
Každá obec má povinnost vést kroniku 

obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důle-
žitých a pamětihodných událostech v obci 
pro informaci i poučení budoucím generacím. 
O obsahu zápisu rozhoduje obec.

Věděli jste, že…
Nemůžete doma na zahradě kácet stromy 

dle vlastního uvážení.
Kácet můžete jen stromy, které mají 

obvod kmene do 80 cm. Pokud je obvod nad 
80 cm nebo jde třeba o památkově chráněný 
strom, v takovém případě je třeba informovat 
příslušné úřady. V některých případech stačí 
kácení pouze oznámit, většinou je ale třeba si 
vyřídit povolení orgánu ochrany přírody, který 
současně nařídí i provedení náhradní výsadby.

Mgr. Mária Capová, 
Referent státní správy a samosprávy

STŘÍPKY Z PRÁVA ANEB „VĚDĚLI JSTE, ŽE….?“

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Usnesení ze 94. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 28.02.2022 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče  

Usnesení č. 1/94/22: RM schválila program jedná-
ní dnešní RM. 

Usnesení č. 2/94/22: RM schválila uzavře-
ní dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném 
užívání nebytových prostor s Českou re-
publikou - Hasičským záchranným sborem 
Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 
Brno-sever, IČO: 70884099, kterým se prodlu-
žuje trvání smlouvy do 20.03.2025. 

Usnesení č. 3/94/22: RM bere na vědomí zápis ze 
stavební komise ze dne 23.02.2022.

Usnesení č. 4/94/22: RM schválila dodatek č. 1 
k nájemní smlouvě s Jednotou, spotřebním 
družstvem v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 
69201 Mikulov, IČO: 00032247 na části pozem-
ků p.č. 1226/7, 1226/8, 1228/6, 1228/27 a 1228/28 
o souhrnné výměře 262 m2 v k.ú. Hustopeče 
u Brna, zapsané na LV č.10001 za účelem pro-
vedení demolice stávajícího supermarketu 
COOP Hustopeče za měsíční nájemné 7.860 Kč 
+ DPH. Dodatkem se prodlužuje doba nájmu 
do 31.03.2022. 

Usnesení č. 5/94/22: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení vyhlášení záměru na prodej městského 
pozemku p.č. 1903, o výměře 146 m2, vedený 
jako zahrada v katastrální území Hustopeče u 
Brna na ul. Alšova. Prodej se uskuteční za cenu 
dle znaleckého posudku na stanovení tržní 
ceny pozemku s tím, že žadatel uhradí zálohu 
ve výši 5.000 Kč za úhradu znaleckého posud-
ku, teprve poté bude znalecký posudek zadán. 
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 č. 6/94/22: RM nedoporučuje ZM ke 
schválení záměr prodeje souboru nemovitých 
věcí:

pozemku p.č. st. 110 vedené jako zastavěná plo-
cha a nádvoří o orientační výměře 837 m2, 
jehož součástí je budova občanské vybavenos-
ti č.p.99 (ubytovna),

pozemku p.č.335/1 vedeného jako zahrada o ori-
entační výměře 834 m2, 

pozemku p.č.335/2 vedeného jako trvalý travní 
porost o orientační výměře 503 m2, 

pozemku p.č.335/3, vedeného jako trvalý travní 
porost o orientační výměře 523 m2,

pozemku p.č.335/5 vedeného jako zahrada o ori-
entační výměře 535 m2, 

pozemku 335/7 vedeného jako trvalý travní po-
rost o orientační výměře 1198 m2, 

pozemku p.č.st. 169, vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří o orientační výměře 12 m2, 
jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení 
(chatka), 

pozemku p.č.st. 170, vedeného jako zastavěná 
plocha a nádvoří, o orientační výměře 12 m2, 
jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení 
(chatka), 

pozemku p.č.st. 178, vedeného jako zastavěná 
plocha a nádvoří o orientační výměře 12 m2, 
jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení 
(chatka), 

7 ks objektů – chatek nezapsaných v katastru 
nemovitostí umístěných na částech pozem-
ků p.č.335/6 (LV č.10002) a p.č.335/5 (LV č.462)  
dle přiloženého návrhu geometrického plánu 
č.189-101/2017,

vše v k.ú. Celné, obec Těchonín, zapsané na LV č. 
462 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Usnesení č. 7/94/22: RM schválila vyhlášení zá-
měru pronájmu části městského pozemku 
p.č. 2500/17, o výměře 32 m2, v k.ú. Hustopeče 
u Brna s podmínkou, že bude nadále zajištěn 
přístup na sousední pozemek p.č. KN 2500/107.

Usnesení č. 8/94/22: RM doporučuje ZM ne-
schválení vyhlášení záměru prodeje části 
městského pozemku p.č. 4813/61, vedeného 
jako ostatní plocha v k.ú Hustopeče u Brna, o 
výměře cca 23 m2.

Usnesení č. 9/94/22: RM schválila uzavření 
nájemní smlouvy na pronájem městských 
pozemků: p.č. KN 1580/10, vedený jako ostat-
ní plocha, o výměře 383 m2, a p.č. KN 1580/2, 
vedený jako ostatní plocha, o výměře 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, v průběhu 
realizace díla: „Oprava střechy BD Svat. Čecha 
1,3 Hustopeče“ se společností FALTON, spol. 
s.r.o., se sídlem: Langrova 43, 627 00 Brno, IČ: 
4690580. Nájem bude trvat od 04.04.2022 do 
29.07.2022. Nájemné ve výši 1.000 Kč měsíčně 
po dobu nájmu.

Usnesení č. 10/94/22: RM schválila výzvu k podá-
ní nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na 
služby: „Založení prvků ÚSES a provedení par-
kových úprav, Hustopeče“. 

Usnesení č. 11/94/22: RM schválila složení komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek na nadli-
mitní veřejnou zakázku na služby: „Založení 
prvků ÚSES a provedení parkových úprav, 
Hustopeče“: …, …, ... Náhradníci: …, …, ... 

Usnesení č. 12/94/22: RM schválila seznam oslo-
vených účastníků na nadlimitní veřejnou 
zakázku na služby: „Založení prvků ÚSES a 
provedení parkových úprav, Hustopeče“: 

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

Brno, IČ: 27707113; 
OK GARDEN s r.o., IČ 27571297, Praha 4, Krč, 

Sládkovičova 1233/21; 
Ing. Jiří Vrbas, sídlo Nádražní 155, 664 08 

Blažovice, IČ: 42316065; 
DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., IČ 

26825261, Ostrava, Petřkovice, Jahodová 782/18 
Strommy Company, IČ 01919652, Andělská Hora 

143, 793 31 Andělská Hora. 

Usnesení č. 13/94/22: RM schválila nájemní 
smlouvu s …, nar. …, …, 693 01 Hustopeče na 
užívání části pozemku p.č.1329/1 o výměře 30 
m2, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 
u Brna v souvislosti s provozem vinného sklepa 
s ubytováním za roční nájemné 1.500 Kč.

Usnesení č. 14/94/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora Ředitelství silnic a dál-
nic ČR, Praha na stavební akci „Oprava mostu 
D2-030..1" a pověřuje starostku podpisem si-
tuačního výkresu. 

Usnesení č. 15/94/22: RM neschvaluje žádost na 
vybudování parkovacího místa na pozemku 
parc.č. 2262/44, před RD U vodojemu 1275/34, 
žadatel … 

Usnesení č. 16/94/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora …, Hustopeče na stav-
bu „Novostavba RD, Šafaříkova, parc.č. 760, 
k.ú. Hustopeče u Brna“. Schválení je podmí-
něno darem 30.000 Kč městu Hustopeče jako 
příspěvek na vybudování nového parkovacího 
místa, které bude povoleným sjezdem zne-
hodnoceno. Podpis koordinační situace bude 
po podpisu smlouvy o souhlasu se stavbou 
sjezdu na pozemku města Hustopeče s kaucí.

Usnesení č. 17/94/22: RM schválila dodatek k 
nájemní smlouvě s Domovem pro seniory 
Hustopeče, příspěvkovou organizací, Rybářská 
1079, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 14120097 na 
nebytový prostor o výměře 13,53 m2 v příze-
mí objektu polikliniky Hustopeče, Hybešova 
1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se prodlužu-
je nájem na dobu neurčitou za roční nájemné 
17.328 Kč. 

Usnesení č. 18/94/22: RM schválila výběr dodava-
tele společnosti STAK-D, spol. s r.o., Domanín 
212, 696 83 Domanín, IČ: 49444255 na opra-
vu střechy objektu Dukelské nám. 98, 693 01 
Hustopeče za cenu 1.197.631,51 Kč + DPH dle 
cenové nabídky.

Usnesení č. 19/94/22: RM schválila udělení sou-
hlasu s projektovou dokumentací pod názvem 
“Domácí dílna – přístavba, na pozemku parc. č. 
2262/6, 2262/108, k. ú. Hustopeče u Brna inves-
tor …, …, 693 01 Hustopeče.

Usnesení č. 20/94/22: RM schválila 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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objednávku výsadbového materiálu na re-
alizaci akce „Výsadba ovocných stromů za 
městem Hustopeče“ s Agro Brno – Tuřany, a.s., 
IČ 29365619, se sídlem Dvorecká 521/27, Tuřany, 
620 00 Brno. ¨

Usnesení č. 21/94/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení uzavření dodatku k darovací smlou-
vě s HILL'S Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., 
Klimentská 46, 110 02 Praha, IČ: 27580792 ze 
dne 22.09.2008 o darování pozemků a ko-
munikací za kruhovým objezdem u Nádraží 
Šakvice, kterým se zužuje okruh povinností 
města při údržbě lokality.

Usnesení č. 22/94/22: RM schválila uzavření do-
datku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozu 
sběrných nádob s AIDED z.s., Dolní konec 76, 
691 43 Hlohovec, IČ: 01795414, kterým se rozši-
řuje počet bezplatně obsluhovaných sběrných 
nádob na separovaný odpad o kontejner na 
textil. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/94/22: RM schválila zrušení usne-
sení č. 12/87/21 a schválila uzavření dodatku č. 
2 ke smlouvě s Obnovou realit s.r.o., Bořetice 
417, 691 08 Bořetice, IČ 02257271, o souhlasu 
se stavbou na pozemku města, kterým se na-
vyšuje příspěvek investora na úpravu a údržbu 
veřejných ploch v upravené výši. Text dodatku 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/94/22: RM schválila uzavření 
smlouvy s Obnovou realit s.r.o., Bořetice 417, 
691 08 Bořetice, IČ 02257271o převodu inže-
nýrských sítí v lokalitě zástavby za Křížovým 
vrchem do majetku města za kupní cenu 
17.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 25/94/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o věcném břemeni s GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČ: 27295567 jako oprávněným po realizaci 
stavby REKO MS Hustopeče - L. Svobody +2, 
číslo stavby: 7700101093 k pozemkům a je-
jich částem p.č. 2005, parc. č. 2006/17, parc. č. 
2006/18, parc. č. 2009/2, parc. č. 2051/2, parc. 
č. 4542/2, parc. č. 4542/497, parc. č. 4542/498 
zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Hustopeče 
u Brna v rozsahu dle GP č. 3965-1151/2020 za 
úplatu 112.777 Kč včetně DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/94/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o věcném břemeni s GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČ: 27295567 jako oprávněným po realizaci 
stavby REKO MS Hustopeče – Pionýrská, číslo 
stavby: 7700101063 k pozemkům a jejich čás-
tem p.č.991/1, parc. č. 4542/2, parc. č. 4542/443, 
parc. č. 991/56, parc. č. 2004/7 zapsaných na LV 
č. 10001, pro k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu 
dle GP č.3978-1187/2020 za úplatu 44.537,68 Kč 
včetně DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 27/94/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o věcném břemeni s GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČ: 27295567 jako oprávněným po realizaci 
stavby REKO MS Hustopeče - Údolní + 1, čís-
lo stavby: 7700101092 k pozemkům a jejich 
částem parc. č. 991/1, parc. č. 991/56, parc. č. 
1015/1, parc. č. 4542/2, parc. č. 4542/268, parc. č. 
4542/440, parc. č. 4542/76, parc. č. 2004/7, parc. 
č. 4542/473, parc. č. 4542/474, parc. č. 4542/472 
zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Hustopeče 
u Brna v rozsahu dle GP č. 3873-1042/2019 za 
úplatu 124.740 Kč včetně DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 28/94/22: RM schválila uzavření do-
datku č. 16 k nájemní smlouvě paní … ve věci 
prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2022.

Usnesení č. 29/94/22: RM schválila uzavření do-
datku č. 8 k nájemní smlouvě paní … ve věci 
prodloužení nájemní smlouvy do 30.06.2022. 

Usnesení č. 30/94/22: RM schválila uzavření rám-
cové smlouvy o prodeji zboží a poskytování 
služeb Vodafone OneNet č.1-279043746636_0 
s Vodafone Czech republic a.s., náměstí 
Junkových 2, 155 00 Praha, IČ: 25788001. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/94/22: RM schválila uzavření dílčí 
smlouvy o poskytování služby Přípojka do sítě 
Vodafone OneNet s Vodafone Czech republic 
a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha, IČ: 
25788001 za měsíční platbu 7.880 Kč + DPH. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/94/22: RM schválila uzavření díl-
čí smlouvy o prodeji a pronájmu zboží pro 
telefonní přístroje s příslušenstvím s Vodafone 
Czech republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 
00 Praha, IČ: 25788001 za měsíční platbu 216 
Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 33/94/22: RM schválila uzavření díl-
čí smlouvy o poskytování služby Vodafone 
OneNet Pevný internet s Vodafone Czech re-
public a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha, 
IČ: 25788001. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/94/22: RM schválila uzavření 
dílčí smlouvy o poskytování služby Vodafone 
OneNet,, Hlasové služby" s Vodafone Czech re-
public a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha, 
IČ: 25788001. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/94/22: RM schválila zrušení 
usnesení RM č. 46/77/21, a schvaluje oslovení 
společnosti Gordic jako jediného dodavatele 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
s názvem „V 00548A – Automatizace a ino-
vace pro město Hustopeče – upgrade AUP“. 
Zadávací dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 36/94/22: RM bere na vědomí zápis 
ze schůze ředitelů škol ze dne 22.02.2022.

Usnesení č. 37/94/22: RM schválila ceník 
Marketingu a kultury města Hustopeče pro rok 
2022. Ceník je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 38/94/22: RM schválila objednávku 
sekačky Goliath 4x4 od společnosti SYNPRO, 
s.r.o. za vysoutěženou cenu 297.900 Kč. Cenové 
nabídky jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 39/94/22: RM schválila vklad 20.000 
Kč na účet Českého červeného kříže Fond 
Humanity Českého červeného kříže v souvis-
losti s válkou na Ukrajině. 

Usnesení č. 40/94/22: RM schválila vyvěšení 
ukrajinské vlajky na budově MěÚ Hustopeče.

Usnesení ze 95. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 14.03.2022 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/95/22: RM schválila program jedná-
ní dnešní RM. 

Usnesení č. 2/95/22: RM schválila uzavření kupní 
smlouvy s paní …, bytem …, 69103 Hustopeče 
na zakoupení sbírkových předmětů pro 
Městské muzeum a galerii Hustopeče za kupní 
cenu 1.500 Kč. 

Usnesení č. 3/95/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o poskytnutí vzájemného plnění na 
Slavnosti mandloní a vína 2022 s Hustopečskou 
mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova 299/24, 
693 01 Hustopeče, IČ 29372143. 

Usnesení č. 4/95/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o poskytnutí vzájemného plnění na 
Slavnosti mandloní a vína 2022 s Bc. Jitkou 
Radovou, Nerudova 714/59, 693 01 Hustopeče, 
IČ 64457699 

Usnesení č. 5/95/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o poskytnutí služeb – ozvučení, LED 
obrazovka, kamery na Slavnosti mandloní a 
vína 2022 se Svatoplukem Šturmou se sídlem 
Sokolovská 274/24, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 
71803114 za 74.180 Kč vč. DPH

Usnesení č. 6/95/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o nájmu movitých věcí – stanů s 
příslušenstvím s Party-S-Production s.r.o. se 
sídlem Novoměstská 1451/61, 621 00 Brno – 
Řečkovice, IČ 29385857 za 9.700 Kč + DPH.

Usnesení č. 7/95/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o výpůjčce pozemků za účelem parko-
vání motorových vozidel návštěvníků Slavností 
mandloní a vína 2022 v Hustopečích ve dnech 
25. a 26. března 2022 se společností AGROTEC 
a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, 
IČ 00544957. 

Usnesení č. 8/95/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o výpůjčce pozemků za účelem 



HUSTOPEČSKÉ LISTY    04 | 22STR 30

parkování motorových vozidel návštěvníků 
Slavností mandloní a vína 2022 v Hustopečích 
ve dnech 25. a 26. března 2022 se společnos-
tí NORMA Czech, s.r.o. se sídlem Havlíčkova 
540/28, 693 01 Hustopeče, IČ 27742865. 

Usnesení č. 9/95/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o výpůjčce pozemků za účelem parko-
vání motorových vozidel návštěvníků Slavností 
mandloní a vína 2022 v Hustopečích ve dnech 
25. a 26. března 2022 se společností Westfalia 
Metal s.r.o. se sídlem Brněnská 61, PSČ 693 01 
Hustopeče, IČ 26239680. 

Usnesení č. 10/95/22: RM schválila uzavře-
ní smlouvy o výpůjčce pozemků za účelem 
parkování motorových vozidel návštěvníků 
Slavností mandloní a vína 2022 v Hustopečích 
ve dnech 25. a 26. března 2022 se společností 
JS-Abacus s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 
693 01 Hustopeče, IČ 26288591 

Usnesení č. 11/95/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o nájmu pozemků za účelem parko-
vání motorových vozidel návštěvníků Slavností 
mandloní a vína 2022 v Hustopečích ve dnech 
25. a 26. března 2022 s fi rmou MOSS logistics 
s.r.o., se sídlem Bratislavská 1159/21, 693 01 
Hustopeče, IČ 63481359.

Usnesení č. 12/95/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora Nej.cz s.r.o., Kaplanova 
2252/8, Praha na stavbu "FTTH Hustopeče – 
RD za Generála Peřiny" a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 13/95/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora Nej.cz s.r.o., Kaplanova 
2252/8, Praha na stavbu "FTTH Hustopeče – 
optická přípojka pro 3 RD" a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 14/95/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o realizaci překládky sítě elektr. ko-
munikací, pod označením „VPIC Hustopeče 
– chodník ul. Bratislavská“, za cenu 99.157 
Kč, se společností CETIN a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČO: 04084063. 

Usnesení č. 15/95/22: RM schválila souhlas s 
umístěním stavby investora Vodovody a kana-
lizace Břeclav a.s. "Hustopeče - intenzifi kace 
a zvýšení kapacity ČOV" na pozemcích města 
uvedených v příloze a pověřuje starostku pod-
pisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 16/95/22: RM schválila projekto-
vou dokumentaci investora JPS Home s.r.o., 
Palackého 321, 664 61 Holasice, IČ: 05632714, 
na stavbu RD Špačkovi, lokalita S2, pozemek 
parc.č. 4792/198. a pověřuje starostku podpi-
sem situačního výkresu. 

Usnesení č. 17/95/22: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora …, …, Hustopeče na 
stavbu Stavební úpravy RD Komenského na 
p.č. 2095, 2095 v k.ú. Hustopeče, a pověřuje 
starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 18/95/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene s budoucí oprávněnou EG.D a.s., 
Lidická 1873/36, Brno, IČ: 28085400 na stavbu 
"VN388 posílení, kabel Hu - Starovice", která 
bude realizována na pozemcích ve vlastnic-
tví města Hustopeče parc.č. 2599/5, 2600/1, 
2600/16, 2600/25, 2600/27, 2600/28, 2617/136, 
2617/146, 2879/114, 2879/53, 2879/99, 2930/5, 
3029/1, 3029/80, 3029/88, 3093/5, 3095/20, 
3095/3, 3100/1, 4544/154, 4544/19, 4544/20, 
4544/21, 4544/25, 4544/43, 4544/44, 4544/68, 
4544/79, 4545/45, 4545/48, 4546/14, 4650/36, 
4650/39, 4657/1, 4657/24, 4657/25, 4657/50, 
4677/64, 4712/3, 4733/4 k.ú. Hustopeče u Brna, 
za jednorázovou úplatu 161.000 Kč bez DPH 
na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 19/95/22: RM doporučuje ZM 
ke schválení uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí darovací s Jihomoravským 
krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 60182 Brno, IČ: 
70888337 na budoucí darování části pozemku 
Města Hustopeče parc.č. KN 1074/1 o orien-
tační výměře 204 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna 
Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3, 601 
82 Brno, IČ: 70888337 s podmínkou uzavření 
vlastní darovací smlouvy společně s podpisem 
darovací smlouvy Jihomoravským krajem 
realizované stavby pod názvem „Přípojka jed-
notné kanalizace č. 2 Nemocnice Hustopeče“ 
na nabyvatele Město Hustopeče. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/95/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemků parc.č. 192/4, vedeném jako ostatní 
plocha, o výměře 76 m2, v k.ú. Hustopeče u 
Brna. 

Usnesení č. 21/95/22: RM bere na vědomí nabíd-
ku prodeje nemovitostí z majetku Českých 
drah v areálu vlakového nádraží Šakvice. 
Město pro tyto objekty nemá využití a nabídku 
nevyužije.

Usnesení č. 22/95/22: RM bere na vědomí na-
bídku k odkoupení pozemků p.č. 4740/66, o 
celkové výměře 5282 m2, spoluvlastnický po-
díl: 5/24, na LV 1180 a p.č. 2879/100, o celkové 
výměře 1875 m2, spoluvlastnický podíl: 1/2, na 
LV 1180, vše v okrese Břeclav, v k. ú. Hustopeče 
u Brna; od společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 
131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320. RM nabízí 
cenu k jednání 20 Kč/m2. 

Usnesení č. 23/95/22: RM předává komisi územ-
ního plánu k projednání přehled o vlastnictví 
pozemků nad ulicí Herbenova směrem k dál-
nici D2. RM žádá komisi o zamyšlení se nad 
možností dalšího využití těchto pozemků. 

Usnesení č. 24/95/22: RM schválila zadání zna-
leckého posudku a výpočet jednotkových cen 
parcel dotčených žádostí o směnu části po-
zemku p.č. KN 1370/1, o výměře cca 125 m2, ve 
vlastnictví města Hustopeče v k.ú. Hustopeče 
u Brna za část pozemku p.č. KN 991/38 v 
k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle návrhu 
geometrického plánu č. 3850-8/2017 nově vy-
tvořeného a vyčleněného pozemku p.č. KN 
991/70 o výměře 27 m2, dále za pozemky p.č. 
3135/1, 3125/22 a části pozemků 3131/4, 3131/3, 
3125/14 a 8399/25 v k.ú. Hustopeče u Brna o 
souhrnné výměře cca 410 m2.

 
Usnesení č. 25/95/22: RM schválila objednávku 

opravy komunikace Nerudova u nově realizo-
vaného chodníku se zhotovitelem HaSt, spol. s 
r.o., Havlíčkova 28, Hustopeče, IČ: 25325043 za 
cenu 146.600 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 26/95/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy o dílo na stavbu "Dostavba veřejného 
osvětlení Žižkova – Brněnská, kruhový objezd" 
se zhotovitelem ČEZ Energetické služby s.r.o., 
Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava – Vítkovice, 
IČ: 27804721 za cenu 1.494.199,76 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 27/95/22: RM schválila výzvu k po-
dání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Oprava rozhledny Hustopeče“. 

Usnesení č. 28/95/22: RM schválila složení ko-
mise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava 
rozhledny, Hustopeče“: …

Usnesení č. 29/95/22: RM schválila objednávku 
na zpracování podkladů pro žádost o dotaci z 
dotačního programu MPO EFEKT u zhotovite-
le METROLUX s.r.o., U vinné révy 1776/11, 106 
00 Praha, IČ: 07214634 za nabídkovou cenu 
162.745 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 30/95/22: RM schválila smlouvu o 
dílo na opravu střechy Dukelské nám. 98/27 
s STAK-D, spol. s r.o., Domanín 212, 69683 
Domanín, IČ 49444255 za cenu 1.197.565,38 Kč 
bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/95/22: RM schválila smlouvu o 
dílo s HaSt, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 
693 01 Hustopeče, IČ: 25325043 na provedení 
úprav krajové části komunikace ul. Tyršova v 
Hustopečích za cenu 460.182 Kč bez DPH. Text 
smlouvy je přílohu zápisu.

Usnesení č. 32/95/22: RM schválila smlouva o 
dílo s Radkem Mahovským, Uherčice 376, 691 
62 Uherčice, IČ: 69683816 na realizací prací pro 
slaboproudé napětí v objektu střelnice za na-
bídkovou cenu 231.634 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 33/95/22: RM bere na vědomí kontro-
lu plnění úkolů ke dni 14.3.2022. 

Usnesení č. 34/95/22: RM bere na vědomí zprávu 
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o průběžné kontrole rychle rostoucích dřevin 
v lokalitě Slunečná. Zprávu postupuje k sezná-
mení i do ZM. 

Usnesení č. 35/95/22: RM bere na vědomí návrh 
nového ceníku pozemků v majetku města 
Hustopeče. Návrh postupuje k projednání do 
ZM. 

Usnesení č. 36/95/22: RM schválila věcné dary pro 
oceněné z FC Hustopeče v rámci Galavečera 
okresního fotbalu dne 25.03.2022. Tuto akci 
navštíví starostka města Hustopeče. 

Usnesení č. 37/95/22: RM schválila změnu ceníku 
Pečovatelské služby zřizovanou OS Penzion a 
pečovatelská služba Hustopeče s účinností od 
01.04.2022, a to v souladu s platnými právními 
předpisy. 

Usnesení č. 38/95/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o poskytnutí fi nanční podpory na po-
skytování sociálních služeb č. JMK075258/22/
OSV mezi Městem Hustopeče a 
Jihomoravským krajem, ve výši 411.900 Kč. 
Text smlouvy je přílohou.

Usnesení č. 39/95/22: RM schválila na základě 
žádosti nájemkyně vyjmutí pana …, nar. …, 
bytem …, z nájemní smlouvy k bytu č. 3112 v 
Domě – Penzionu, Žižkova 960/1, Hustopeče, 
a to s účinností od 01.04.2022. 

Usnesení č. 40/95/22: RM neschvaluje poskytnutí 
dotace organizaci Zdravotní klaun, o.p.s., z dů-
vodu jejího nepůsobení ve městě Hustopeče. 

Usnesení č. 41/95/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení Komunitní plán sociálních služeb 
na území DSO Mikroregion Hustopečsko na 
období 2022–2024. Dokument je součástí 
zápisu. 

Usnesení č. 42/95/22: RM bere na vědomí 
stížnost, a ukládá vedení města jednat s ředi-
telkou MŠ o zjištěných nedostatcích. 

Usnesení č. 43/95/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo se společností Gordic, s.r.o., 
Erbenova 2108/4, Jihlava, IČ 47903783, jako 
dodavatele na veřejnou zakázku – služby s 
názvem „V 00548A – Automatizace a inovace 
pro město Hustopeče – upgrade AUP“ za cenu 
980.000 Kč bez DPH. Smlouva a nabídka jsou 
přílohou zápisu. RM pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy o dílo. 

Usnesení č. 44/95/22: RM schválila smlouvu s fi r-
mou TOP AUDITING s.r.o. k zajištění přezkumu 
hospodaření v roce 2022 za roční odměnu ve 
výši 72.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 45/95/22: RM schválila vyřazení ma-
jetku města zařazeného na následující ORJ:

ORJ 206 – Územní plánování 8.000,00 Kč 
ORJ 230 – Základní umělecká škola 46.943,40 Kč 
ORJ 247 – Památkové objekty 131.490,00 Kč 
ORJ 251 – Správa a údržba budov 6.184,00 Kč 
ORJ 254 – Městská policie 74.193,00 Kč 
ORJ 255 – Vnitřní správa Hustopeče 150.567,64 

Kč 
ORJ 258 – Městské muzeum a galerie 86.434,00 

Kč 
ORJ 272 – Penzion 28.254,35 Kč 

ORJ 273 – Městské služby Hustopeče 14.713,00 Kč 
ORJ 274 – Veřejné osvětlení 36.250,30 Kč 
ORJ 275 – Komunitní plánování soc. služeb 

47.729,00 Kč 
ORJ 284 – Mostař 92.005,00 Kč 
ORJ 504 – Marketing a kultura Hustopeče 

26.134,00 Kč. 
Majetek bude zlikvidován odvozem na sběrný 

dvůr města.

Usnesení č. 46/95/22: RM doporučuje ZM vzít 
na vědomí podle § 46 odst. 2) stavebního zá-
kona informaci o odmítnutí návrhů na změnu 
Územního plánu Hustopeče, které podali: 

1.BUILDSTEEL s.r.o., Mírová 1098/4, 693 01 
Hustopeče, IČ 27694321, týkající se ploch VL/
Z8 a VL/Z28; 

2…, nar. …, …, týkající se pozemku p. č. 3213, v k. ú. 
Hustopeče u Brna; 

3…., nar. …, … a pan …, nar. …, …, týkající se pozem-
ku p. č. 4542/260, v k. ú. Hustopeče u Brna; 

4…., nar. …, bytem …, týkající se pozemku p. č. 
3985/1, v k. ú. Hustopeče u Brna; 

5…. nar. …, … a …, nar. …, …, týkající se pozemku p. 
č. 5555/8, v k. ú. Hustopeče u Brna 

Usnesení č. 47/95/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 
písm. a) a b) a § 55a odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, pořízení Změny č. 4 územního plánu 
Hustopeče zkráceným způsobem a její obsah. 

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.: 723 971 027. 

▲Hledám ke koupi vinařský penzion 
v dobrém stavu, minimálně 15–20 lůžek, tel.: 
603 803 384

▲ Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337

INZERCE

Premiéry v dubnu

od  28. 4. | Panství Downton: Nová éra (GB/USA)

www.kinohustopece.cz

 6. 4. | 8. 4. | Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (USA)

13. 4. | Stínohra (CZ)

 od 21. 4. | Po čem muži touží 2 (CZ)

 od 14. 4. | Vyšehrad: Fylm (CZ)
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Člověk ze života odchází jen jednou, 
ale bolest, která v srdci zůstává, se vrací tisíckrát ...

Dne 2. dubna vzpomínáme 8. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil milovaný manžel, starostlivý 
tatínek a dědeček, pan František Zach.
Dne 6. dubna by se dožil 75 let.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

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

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

Jak tiše žil, tak tiše odešel.

Dne 16. dubna vzpomeneme 11. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný bratr, švagr, strýc, 
pan Jiří Hamerník z Hustopečí.

S bolestí a láskou vzpomína sestra Dana s rodinou.

Vzpomínky

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 13. dubna vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí 
paní Anny Kocmanové.

S láskou stále vzpomíná manžel a syn.

Těžko se s tebou loučilo, smutno je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci tě budeme mít.

Dne 14. března 2022 uplynul 1 rok,
kdy nás navždy opustil pan Zdeněk Kocman.

S láskou vzpomíná manželka Milada a synové Zdeněk 
a Jiří s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, smutno je bez tebe žít, láska 
však smrtí nekončí, v srdci Tě budeme mít.

Dne 25. dubna to bude 20 let, kdy nás opustil náš 
milovaný syn, bratr, strýc Jan Volejníček.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 26. dubna tomu bude již 5 let, kdy nás navždy 
opustila naše maminka, babička a prababička, paní 
Štěpánka Vedrová.

S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinou. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

Čas jako by se zastavil, bolest v srdci vryta.
Jen vzpomínka nám zůstane,
je v našich myslích skrytá.
Dnes už jen můžeme v tento den u hrobu stát
a s kyticí růží, co jsi měl rád, vzpomínat.

Dne 15. března by se dožil 89 let pan Jiří Tesař
z Hustopečí. Dne 5. dubna tomu bude 18 let, kdy
nás navždy opustil.

S velkou bolestí a žalem v srdci vzpomíná manželka 
Ludmila, dcery Ludmila a Eva, syn Jiří, vnoučata 
a pravnoučata. Těm, co vzpomenou s námi, děkujeme.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout.
Kdo tě znal, vzpomene, kdo měl  tě rád, nezapomene.

Dne 3. dubna jsme vzpomněli 12. smutné výročí 
úmrtí pana Luboše Jevického z Hustopečí.

Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v měsíci únoru 2022
1. 2. 1931 Marie Střelská
10. 2. 1937 Eva Bádrová

13. 2. 1937 Jiřina Šťavíková
15. 2. 1930 Jaroslav Šponer

25. 2. 1929 Helena Šebestová
26. 2. 1942 Marie Mrázková

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností

Kdo v srdcích žije – neumírá.

Dne 13. března by se dožila 71. narozenin paní 
Marie Dočkalová a dne 13. dubna vzpomeneme 
18. smutné výročí jejího úmrtí. 

S láskou vzpomíná manžel a děti s rodinami.



Vyzkoušejte nového

AUDIOPRŮVODCE

Stáhněte si aplikaci                                       (https://www.izi.travel/en)

Veřejné WIFI připojení pro stažení najdete v TIC Hustopeče 
nebo na Dukelském náměstí. Po otevření aplikace můžete offline
vyslechnout dvě připravené nahrávky o historii i současnosti
největších mandloňových sadů ve střední Evropě.

Audioprůvodce lze spustit i načtením QR kódů, které vás nasměrují 
na online webový prohlížeč aplikace:

Mandloňovou 
stezkou
                                      

1. Cesta k sadům 2. Víte, že...?

Šest tématických zastavení na pětikilometrové
vycházce k mandloňovým sadům a rozhledně.

Deset zajímavostí, které byste určitě měli vědět
o mandloňových sadech a zdejší rozhledně.

www.hustopece.cz/audiopruvodce
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