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Kia XCeed.
 Akční model Top.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia XCeed: 1,4–7,1 l/100 km 32–164 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.
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prodejce:

Petra Leskourová

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

Jakub Škotnár

M +420 702 001 091
E  skotnar@agrotec.cz
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Vážení spoluobčané.
Skončil duben s pravým aprílovým počasím, dokonce 
s první bouřkou a v okolí Hustopečí i s kroupami. Ranní 
mrazíky se podepsaly na kvetoucích ovocných stromech, 
takže naše choulostivé meruňky z velké části pomrzly. 
Inu, nic překvapivého. Nejde přece o život. O život jde 
o několik set kilometrů na východ od nás. Již ve třetím 
Úvodníku zmiňuji zavrženíhodný čin Ruské federace, 
který rozpoutal válku na Ukrajině. Vůbec mě netěší, 
že tak jako jsme si zvykli na přítomnost koronaviru, 
začínáme si zvykat na zprávy o zločinech páchaných na 
civilních obyvatelích, o sankcích, o humanitární pomoci. 
Bavíme se o zaměstnávání Ukrajinců, o jejich dětech 
v českých školách, o solidaritě lidí nebo o problémech 
s ukrajinskými Romy a přitom si všichni přejeme jedno 
– ať už to řádění skončí a Ukrajina zůstane svobodnou 
a svéprávnou zemí. Obnova zničené země bude trvat 
velmi dlouho, ale naši noví ukrajinští spoluobčané budou 
mít aspoň naději na návrat do vlasti a také budou moci 
obejmout své přeživší nejbližší příbuzné, kteří na Ukrajině zůstali.

Co nového ve městě? V dubnu jsme pokračovali ve výsadbě zeleně. Jsou osázené truhlíky s květinami 
na výzdobu města, podle schváleného projektu byly vysázeny stromy u Kina a první ovocné stromy 
v Tesárkově údolí. Co se týká investic, pokračuje budování nové komunikace – u velkoskladu Jednoty na 
Žižkově ulici vznikla nová křižovatka a pokračuje se budováním parkovacích míst u Lindenu. Současně 
byla zahájena výstavba veřejného osvětlení směrem k novému kruhovému objezdu. Firma HaSt 
vydláždila několik sektorů včetně vstupu na stadion, čímž se zabrání zanášení atletického oválu. 

Po demolici starého obchodního domu COOP byla ihned zahájena výstavba nového, který by měl 
být zákazníkům otevřený v prosinci tohoto roku. Město s investorem, Jednotou Mikulov, dojednávalo 
podmínky pronájmu části přilehlého parkoviště tak, aby stavba mohla proběhnout bez větších komplikací. 
Chodci i řidiči musí počítat s omezeními nejpozději do září. Zátarasy, dopravní značky i tabule budou vždy 
aktuálně informovat o případných změnách. Prosím všechny občany o trpělivost, stavba v centru města 
vedle školy není a nemůže být jednoduchá, co se týká dopravy i stavby samotné.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat zahrádkářům a všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu 
Májové výstavy vín a soutěžní přehlídky O Hustopečskou pečeť ve společenském domě. Po dvou letech 
různých omezení v době pandemie se mohli vinaři pochlubit těmi nejlepšími víny ze své produkce. 

Vážení spoluobčané.
Věřím, že jarní sluníčko vás vyláká na zahrádky, do přírody, na posezení na lavičce v parku, na první 
setkání s přáteli u grilu. Příležitostí se určitě najde více. Tak si je užijte. Osobně bych vás ráda pozvala po 
té dlouhé koronavirové přestávce do kinokavárny na Kus řeči se starostkou. Pokud máte podněty, přání, 
dotazy, přijďte se o ně se mnou podělit ve středu 11. května od 17 do 19 hodin. Budu se na vás těšit.

Hana Potměšilová

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Covidová situace se zlepšila, a tak se můžeme scházet bez omezení. Naposledy jste se se starostkou na kus řeči mohli potkat v prosinci 2019.

Máte nějaké náměty, připomínky k dění ve městě, nápady na zlepšení? 

Přijďte ve středu 11. května mezi 17. a 19. hodinou na kus řeči se starostkou do kinokavárny. 

U kávy nebo čaje si můžete popovídat o věcech, které vás trápí nebo těší.
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Z MĚSTA

 12. 4. Radní se sešli na své 97. schůzi 
v pondělí 11. dubna. Na stole měli vyjádření 
Správy železnic ohledně názvů vlakových 
stanic, výběrové řízení na vybudování nové-
ho parkoviště vedle polikliniky i bezplatný 
převod vodovodu a chodníku pro pěší, které 
vybuduje investor nově vznikajícího obchod-
ního centra směrem na Velké Němčice.

Parkoviště v těsné blízkosti poliklini-
ky a nového Domova pro seniory se zvlášt-
ním režimem se dočká v roce 2022 kompletní 
rekonstrukce. „Nyní máme připravenou fi nál-
ní zadávací dokumentaci a vyhlašujeme výbě-
rové řízení na zhotovitele. Samotný začátek 
obnovy souvisí s termínem vybudování parko-
viště v areálu nemocnice pro 27 aut, které 
částečně zajistí chybějící místa v průběhu 
stavby,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj Švás-
ta. Vedení města prověřuje i další možnosti 
náhradního parkování po dobu rekonstrukce. 

Názvy vlakových stanic zůstávají beze 
změny. Správa železnic se ofi ciálně vyjádřila 
k návrhu, který vzešel z ankety mezi obyvate-
li Hustopečí. Ti se přiklonili k přejmenování 
stanice Hustopeče u Brna na Hustopeče město 
a stanice Šakvice na Hustopeče dolní nádraží. 

„Odmítavé stanovisko Správy železnic souvisí 
s evropskými penězi, které zaplatily projekt 
Modernizace a elektrizace trati Šakvice–
Hustopeče u Brna. Obě zastávky jsou uvedené 
přímo v názvu projektu a u staveb hrazených 
z EU nelze provádět jakékoliv zásahy po 
dobu 5 let,“ vysvětlila hlavní důvod starost-
ka Hana Potměšilová. I po uplynutí pětileté 
udržitelnosti není změna názvů jednoduchá 
a vyžádala by si náklady na administraci okolo 
4 milionů korun, které by musela zaplatit 
městská kasa.

Poplatek na veřejných toaletách se zvýší 
z 5 na 10 korun a jde ruku v ruce s vyšším 

komfortem pro uživatele. „Od května zde 
bude fyzicky přítomen jeden zaměstnanec 
městských služeb, který zajistí ve frekventova-
ném čase pravidelný úklid a dostatek hygienic-
kých potřeb,“ doplnila Potměšilová. 

Hustopečské mateřské školy mají potvr-
zený prázdninový provoz. Ten zabezpečí od 
1. do 31. 7. MŠ Na Sídlišti a od 1. do 24. 8. MŠ 
Školní. Poslední prázdninový týden budou obě 
školky uzavřené.

Radní schválili smlouvu o smlouvě budou-
cí darovací s fi rmou KUTARI a.s., kterou na 
město přejde nově vybudovaný veřejný 
vodovodní řad při výstavbě Obchodního 
centra Hustopeče. Investor se současně zava-
zuje k vybudování chodníku pro pěší v lokalitě 
spojnic ulic Brněnská a Žižkova. 

-hrad-

Radní jednali v pondělí 11. dubna

 29. 3. Radní se sešli na své 96. schůzi 
v pondělí 28. března. Schválili zřízení adaptač-
ní skupiny pro ukrajinské děti, spolufi nanco-
vání dotačního projektu na vybavení interiéru 
budovy bývalé střelnice i hospodářské výsled-
ky příspěvkových organizací za rok 2021. Zele-
nou dali také žádosti o příspěvek z Nadace 
ČEZ, která v případě úspěchu podpoří rekon-
strukci skate parku v areálu Pavučiny.

Ukrajinské děti válečných uprchlíků 
budou mít v Hustopečích ofi ciální adaptač-
ní skupinu. „Jedná se o volnočasovou orga-
nizovanou skupinu, která má pomoci dětem 
zvyknout si na novou zemi, odlišné prostředí 
a usnadnit jim následný nástup do mateřské, 
základní nebo střední školy,“ vysvětlila účel 
starostka Hana Potměšilová. Dalším z příno-
sů je také možnost zapojení jejich rodičů na 
trhu práce. Fungování budou mít na starosti 
s největší pravděpodobností zaměstnanci CVČ 
Pavučina, o doplnění činnosti do zřizovací listi-
ny rozhodnou zastupitelé na svém dubnovém 
zasedání. 

Radní řešili také peníze na provoz. „Vzhle-
dem k tomu, že není možné tyto náklady platit 
z prostředků státního rozpočtu, rozhodli jsme 
o zřízení veřejné sbírky. Ta pomůže napří-
klad se zaplacením lektorů a dalších potřeb,“ 
upřesnila Potměšilová. Přispět bude možné na 
transparentní účet i do pokladniček.

O podporu z Nadace ČEZ zabojuje skate 
park v areálu Pavučiny. „Hřiště volá po obno-

vě již delší dobu, podepsal se na něm zub 
času. Aktuálně jsme našli vhodný dotační titul 
od Nadace ČEZ, který podporuje výstavbu 
i kompletní rekonstrukci sportovních areálů,“ 
doplnil místostarosta Bořivoj Švásta. Odha-
dované náklady přesahují 2 miliony korun 
a v případě úspěchu žádosti by je téměř celé 
mohla zaplatit dotace.

Vedení města odkleplo spolufi nan-
cování ve výši téměř 4,2 tisíce EUR (cca 
105 000 Kč) projektu „Tvář města Husto-
peče a obce Habovka v proměnách času“, 

který částečně pokryje náklady na vybavení 
interiéru v budově bývalé střelnice. Získaná 
částka z Fondu malých projektů v rámci česko-
-slovenské spolupráce, který podporuje akce 
s lokálním významem dokládající přeshranič-
ní dopad, činí okolo 650 tisíc korun.

Radní schválili hospodářské výsledky 
příspěvkových organizací za rok 2021. Zlep-
šený hospodářský výsledek jednotlivých orga-
nizací bude použit k tvorbě rezervních fondů. 
Naopak vykázanou ztrátu dvou organizací 
(SPOZAM a CVČ) rezervní fondy pokryjí.  -hrad-

Radní jednali v pondělí 28. března
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 19. 4. 14. dubna zasedli k jednacímu stolu 
zastupitelé. Schválili bezúplatný převod 
pozemku, dodatek ke zřizovací listině CVČ 
Pavučina, darovací smlouvu s místní nemoc-
nicí i počet zastupitelů pro nové volební obdo-
bí.

Zastupitelé schválili podání žádosti 
na Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových ohledně bezúplatného převodu 
pozemku v Bratislavské ulici. „Tento pozemek 
je součástí bezbariérové trasy, která povede od 
ulice Palackého směrem k areálu fi rmy Moss. 
Celá stavba je již vyprojektovaná a připravená 
k podání žádosti o dotaci,“ doplnil místosta-
rosta Bořivoj Švásta.

Do zřizovací listiny Centra volného času 
Pavučina přibyla organizace adaptační 
skupinky pro ukrajinské děti válečných 
uprchlíků. „Jedná se o předškolní děti a hlav-
ním cílem je pomoct jim při začleňování. S péčí 
o ně pomáhají i ukrajinské maminky a svoje 
místo skupinka našla v  M-klubu pod spole-
čenským domem v Herbenově ulici,“ doplnila 
starostka Hana Potměšilová.

Zastupitelé odsouhlasili dar ve výši 
200 tisíc korun místní nemocnici. Peníze jsou 
účelově vázány na koupi čtyř termo vozíků pro 
kuchyni.

Zastupitelé se seznámili s Komunitním 
plánem sociálních služeb pro ORP Husto-
peče, který schválili. Podle tohoto důležitého 
dokumentu se budou udržovat a dále rozvíjet 
služby v mikroregionu po dobu tří let.

Zastupitelé schválili ukončení veřejné 
sbírky na pomoc obcím postižených torná-
dem k datu 30. dubna. Po dohodě s obcemi 
mikroregionu rovněž odsouhlasili rozdělení 
zůstatku stejným dílem mezi městys Morav-
ská Nová Ves a obec Hrušky. Občané mohou 
i nadále přispívat na účty jednotlivých obcí 
bez omezení.

Rozhodovalo se o počtu zastupite-
lů v novém volením období. Zastupitelé 
odhlasovali ponechání stávajícího počtu, tzn. 
21 zastupitelů. 

-hrad-

 27. 4. Radní se sešli na své 98. schůzi v úterý 
26. dubna. Mezi nejdůležitější body patřilo 
schválení pronájmu části parkoviště Jednotě 
Mikulov kvůli výstavbě nového obchodního 
centra, dofi nancování herních prvků MŠ Škol-
ní i pronájem restaurace vedle společenského 
domu.

V souvislosti s realizací nového nákupní-
ho střediska schválili radní dočasný proná-
jem části parkoviště před staveništěm 
Jednoty Mikulov. Ta v Hustopečích buduje 
zbrusu novou prodejnu. „Po ukončených 
demoličních pracích nastává fáze výstavby a je 
potřeba zajistit umístění stavebních konstruk-
cí, techniky i místo pro nájezd na staveniště,“ 
vysvětlila důvody starostka Hana Potměšilová. 
Pronájem, který dočasně sníží kapacitu parko-
viště o 14 míst, potrvá po dobu realizace hrubé 
stavby, která by měla být dokončená v září 
letošního roku.

Parkovací místa na Dukelském náměs-
tí čeká obnova liniového značení, týkat se 
bude i parkoviště před gymnáziem. Zaměst-
nanci fi rmy SIGNEX práce provedou ve dnech 
pracovního klidu, kdy je náměstí nejméně 
zatížené.

Bývalá restaurace v sousedství spole-
čenského domu v Herbenově ulici bude mít 
nové využití. „Na základě výzvy k pronájmu 

jsme obdrželi zajímavý záměr, který zde počí-
tá s umístěním herny pro pool billiard,“ uvedl 
místostarosta, Bořivoj Švásta. Vizí je vytvoření 
komunity lidí, kteří se sportu chtějí věnovat 
a zlepšovat svoje dovednosti, k dispozici bude 
herna i zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří 
si přijdou zahrát pro zábavu. Otevřený bude 
i bar se základním sortimentem občerstvení.

Radní navýšili příspěvek pro MŠ Škol-
ní o 140 tisíc korun. Peníze budou použity 
k dofi nancování projektu na pořízení nových 
herních prvků.

Okolo vánočních svátků budou Hustopeče 
zase o něco více rozzářené. „Každý rok dopl-
ňujeme výzdobu, letos přibydou svítící vánoč-
ní hvězdy na 14 sloupech veřejného osvětlení 
v ulici Brněnská,“ upřesnil Švásta.

-hrad-

Zastupitelé jednali ve čtvrtek 14. dubna

Radní jednali v úterý 26. dubna
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Akcičky pro
místní lidičky

Chcete si povykládat se známými, ochut-
nat skvělá vína a jiné dobroty, a ještě se 
u toho pobavit? Tak pokud jste nevyužili 
košt vín poslední dubnovou sobotu, máme 
pro vás další příležitosti.

Tou první je „Sousedský piknik na Křížo-
vém vrchu“, který se uskuteční 4. června 
a kde nebudou chybět špekáčky, ochut-
návky domácích štrúdlů, zábavná stanovi-
ště pro děti a lahodná vína pro dospěláky. 
K dobré náladě, poslechu, případně i tanci, 
zahrají HUstí HUdebníci. Zkrátka nenechte 
si to ujít!

A svůj druhý ročník si připíše také 
„Sousedský blešák“. Termín letos připad-

ne na sobotu 10. září a opět zde seženete 
věci, které jedna domácnost již nepotřebu-
je, a naopak v jiné najdou uplatnění. A po 
loňských výstupech na střechu kostela a věž 
radnice vás tentokrát vezmeme na opač-
nou stranu, do podzemí. Určitě to bude stát 
za to.

V plném proudu jsou i přípravy na 
vyhlášené hustopečské Burčákové slav-
nosti. Z nabitého programu se můžete těšit 
například na Tublatanku nebo Ewu Farnou. 
A jak si zajistíte nejvýhodnější vstupenku? 
V předprodeji od 1. do 30. června pouze 
v našem turistickém informačním centru. 

Nabídka akcí v Hustopečích je mnohem 
pestřejší, sledujte nás na webu a FB města 
a nic vám neunikne. Ať už vyberete jakou-
koliv příležitost, těšíme se na setkání s vámi!

Jana Hrádková, 
vedoucí Marketingu 

a kultury města Hustopeče
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 4. 4. Pomoc ukrajinským uprchlíkům 
v Hustopečích dosáhla na další pomyslnou 
metu. Po všemožných sbírkách a hledání 
ubytování i zaměstnání se podařilo rozjet 
adaptační skupinku pro předškolní děti za 
pomoci ukrajinských maminek ubytovaných 
v Centru volného času Pavučina a dobrovolní-
ků z Hustopečí. „Celé to začalo tím, že jsme se 
s maminkami z Pavučiny seznámily, povídaly 
si a zjišťovaly možnosti. A když bylo jasné, že 
je třeba zařídit zvláštní místo pro ukrajinské 
děti, tak jsem se toho spolu s dalšími ujala 
a pomohly jsme to celé zařídit, sháněly jsme 
věci, organizovaly stravu a podobně. Teď už 
jsme tu jen jako pomocnice, než si to všechno 
nějak sedne,“ popisuje vznik skupinky Dita 
Fialová, která se zcela přirozeně stala vůdčí 
osobností při komunikaci s maminkami. 

Po nalezení vhodných prostor, na začátku 
v malém přednáškovém sále Kina, a jejich 
vybavení, nastal čas i na legislativní řešení 
skupinky. „Město Hustopeče si bylo od počátku 
vědomo toho, že dětí je tu hodně a že jich bude 
přibývat. Hledali jsme možnosti, za jakých 
podmínek nějakou skupinku zřídit, a nakonec 
se po poradě s Ministerstvem školství ukáza-
la jako nevhodnější varianta právě adaptační 
skupina a po poradě s našimi právníky jsme 
tuto skupinu zařadili pod Pavučinu. Ta má 
totiž k dispozici i M-klub v Herbenově ulici, 
kam se děti pravděpodobně přesunou, protože 
zázemí tam je pro ně úplně ideální. S tím vším 
souvisí i změna zřizovací listiny Pavučiny, aby 
všechno bylo tak, jak má být. Protože bohužel 
předpokládáme, že skupina pro ukrajinské 
děti nebude fungovat jen krátkodobě, ale že 
to bude na delší dobu,“ popsala peripetie se 

vznikem skupiny starost-
ka Hana Potměšilová.

O děti se kromě 
dobrovolníků stara-
jí především samy 
maminky. V každo-
denním programu mají 
i seznamování se s městem, 
s českým jídlem, a i s českými 
kamarády – děti z našich školek 
už byly na prvních seznamovacích 
návštěvách a nabídly i společné procház-
ky.

Starší děti se postupně zařazují přímo do 
škol a na Pavučině už se formují i první kurzy 

češtiny, aby adaptace 
dětí i dospělých byla co 
nejjednodušší. „Když 
jsme do Hustope-
čí přijely, hned jsem 
říkala, že jsem učitelka 

a chci pomáhat našim 
dětem. Mám dokonce i kurzy 

posttraumatické terapie, což se 
výborně hodí. Je úžasné, jak jste 

nám v Hustopečích vyšli vstříc a že 
nám tolik lidí pomáhá. Děti jsou klidněj-

ší, když jsme s nimi a já moc děkuji za vše, co 
pro nás děláte,“ říká učitelka dětí Valentina.

Protože na provoz nově vznikajících skupin 
neexistuje státní podpora, rozhodlo se město 
Hustopeče pomoci s fi nancováním péče 
o ukrajinské předškolní děti pomocí zvláštní 
sbírky. „Rada města schválila zřízení zvlášt-
ního transparentního účtu, kam bude možné 
posílat příspěvky vyloženě pro tuto skupinku. 
Ještě ale čekáme na schválení z Jihomoravské-
ho kraje,“ dodává starostka s tím, že příspěvky 
dárců a sponzorů se prozatím ukazují jako 
jediná možnost, jak sehnat prostředky na 
provoz skupinky.

Podle postupu města se postupně zřizu-
jí další skupinky po celém mikroregionu, 
a i v Hustopečích jsou další děti vítány. „Pokud 
někdo víte o dětech v Hustopečích, které by 
mohly do skupinky docházet, určitě se nám 
ozvěte. Bohužel nemáme kapacity pro to, aby 
se k nám dostaly děti z celého Hustopečska, 
ale myslím si, že to ani není žádoucí. Máme 
třeba velkou skupinu ukrajinských uprchlí-
ků v Bořeticích a zdejší farnost ve spoluprá-
ci s obcí už zařídila podobnou skupinku na 
faře. Město Hustopeče jako obec s rozšířenou 
působností hledá možnosti a dává příklad, jak 
se to dá udělat,“ zakončila starostka.

-nov-
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Děti se začnou učit česky.

Adaptační skupinka pro ukrajinské děti je v provozu!

Speciální účet na podporu
 ukrajinských dětí v Hustopečích

6. 4. V souvislosti s příchodem upr-
chlíků v důsledku ozbrojeného konfliktu na 
území Ukrajiny se město Hustopeče rozhod-
lo pomoci dětem a jejich matkám, které 
našly azyl právě v Hustopečích, zajištěním 
péče o předškol-
ní děti v době, 
kdy budou jejich 
matky v zaměst-
nání.

Adaptační skupinu bude provozovat 
příspěvková organizace města Hustopeče 
Centrum volného času Pavučina. Protože 
fi nancování podobných skupin není legisla-
tivně stále dořešeno a stát ani kraj se k němu 
nehlásí, bude zřízení a provoz adaptační 
skupiny fi nancován převážně z prostředků 
získaných veřejnou sbírkou.

Město Hustopeče proto s posvěcením 
kraje zřídilo zvláštní transparentní účet, na 
který mohou soukromé i právnické osoby 
posílat své příspěvky, které budou použi-
ty pouze a výhradně na provoz adaptační 

skupiny.
Získané fi nanční 

prostředky budou 
použity na odmě-
ňování pracovnic, 

které se budou o děti starat (ukrajinské 
ženy), hračky, učební pomůcky, hygie-
nu apod.

Provoz adaptační skupiny bude zřízen 
v M-klubu v ulici Herbenova 4, Hustopeče.

Předem děkujeme všem dárcům, díky 
jejichž štědrosti se podaří vytvořit zázemí 
válkou zkoušeným dětem i maminkám.

Číslo účtu: 
6149109319/0800
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 7. 4. S jarním obdobím přichází každoroční 
péče o zeleň ve městě a obnova dřevin. Měst-
ské služby pracují hned v několika lokalitách 
současně a některé úpravy navrhují sami 
občané. Například v ulici Palackého byly na 
základě podnětu občanů odstraněny staré, 
nemocné višně, které už na podzim nahradí 
nová alej. „Občané nás požádali, zda by neby-
lo možné je vykácet, protože na první pohled 
bylo jasné, že stromky nejsou v pořádku. My 
jsme souhlasili s tím, že to pojmeme jako 
obnovu celé ulice a nechali jsme si poradit 
od zahradních architektů, co by bylo vhodné 
zde vysadit s ohledem na zasíťování pozemků 
a vzdušné vedení nízkého napětí. Doporučili 
nám hloh slívolistý, což je okrasná dřevina, 
která krásně kvete a má červené plody. Na 
podzim jich tu vysadíme celou alej, co nám 
pozemky dovolí. Počítáme s asi 60 kusy,“ 
vysvětluje stav zeleně v Palackého ulici 
místostarosta Bořivoj Švásta.  

Dva stromy zmizely z prostranství před 
kinem. „Tam jsme s pomocí hasičů odstranili 
dva pajasany žláznaté, o kterých jsme dlouho 
věděli, že se do centra města nehodí, protože 
jsou to invazivní dřeviny. Ale i tyto kusy nahra-
dí ještě teď na jaře mladé stromky,“ popisuje 
vedoucí Městských služeb Ivan Chrastina. 

Kde už je nová výsadba téměř hotová je 
lokalita ulic Alšova a Údolní. „Na Alšově ulici 
se osadily ostrůvky mezi novými parkovací-
mi plochami a chodníky, kde nám zasíťování 
dovolilo pouze nižší keře, máme tam čilimníky 
a mochny. V ulici Údolní je podobných ostrův-
ků přes 30, tam máme vysazenou postřavu 
a ještě teď na jaře k nim přibudou růže. Podaři-

lo se zde vysadit 10 stromů, především habrů,“ 
vyjmenovává místostarosta.

Hotovo je i v areálu Formanky, kde byly 
mladé stromy vysázeny ještě dřív, než se zača-
ly kácet ty staré. „Podařilo se, že mladé stromy 
se vysadily před zahájením kácení vzrostlých 
topolů, což nám trochu zkomplikovalo práci, 
protože nové stromky se musely nejdříve 
vyjmout a po dokončení kácení zase vrátit na 
místo. Teď už je vše, jak má být, topoly byly 
odstraněny na podnět tělovýchovné jedno-
ty, protože v době květu dělaly topoly velkou 
paseku na přilehlém sportovním stadionu,“ 
zdůvodnil místostarosta a doplnil, že za 
poslední roky bylo v areálu Formanky vysaze-

no přes 30 stromů, které, až dorostou patřičné 
výšky, vytvoří v kempu zelenou oázu.

A když už je řeč o zeleni, nelze nezmínit 
vítězný projekt loňského participativního 
rozpočtu, v jehož rámci chtěli občané vysadit 
pás zeleně na ulici Generála Peřiny. „Auto-
ři projektu od realizace nakonec prozatím 
ustoupili, respektive realizace se odložila do 
doby, až v dané lokalitě opravdu začne vznikat 
nová výstavba, protože to byl ten hlavní důvod, 
proč měl zelený pás vzniknout, aby oddělil 
plánovanou novou zástavbu. Do té doby jsme 
se dohodli na tom, že nějakou zelení nahradí-
me jednu stranu vyprojektovaných chodníků,“ 
shrnul místostarosta.                                              -nov-

Staré stromy nahrazuje ve městě nová výsadba

Město je na začátku roku zase o něco zelenější.
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 14. 4. Město Hustopeče si každý rok 
v dubnu připomíná konec II. světové války 
a osvobození našeho města Rudou armá-
dou. Pietního aktu se vždy účastnili i zástupci 
ruského konzulátu, pamětníci, žáci škol i širo-
ká veřejnost.

Vzhledem k válečným událostem na Ukra-
jině se město Hustopeče rozhodlo letos pietní 
akt pojmout komorním způsobem a uctít tak 
památku padlých vojáků, kteří za svobodu 
zaplatili svým životem.

„Připomínáme si dnes nejen vojáky, kteří 
umírali ve II. světové válce, ale i vojáky a civilní 
obyvatele, kteří umírají dnes,“ pronesla před 
položením věnců u mohyly na hřbitově Rudé 
armády starostka Hana Potměšilová.

Kromě vedení města se pietního aktu 
zúčastnili i pracovníci Městského muzea 
a galerie, zástupci některých odborů města 

a okolních obcí.
O událostech roku 1945 se můžete dově-

dět více ve stálé expozici Městského muzea 
Hustopeče. Ta je vytvořena v návaznosti na 
skutečnost, že 3. března 1946 došlo v Husto-
pečích k otevření hřbitova Rudé armády, kde 
byli pochováni rudoarmějci z katastru 55 obcí 
Hustopečska a Mikulovska. Hustopečský hřbi-
tov Rudé armády je druhým největším na jižní 
Moravě. Autorem výtvarně-architektonického 
řešení expozice je Ing. arch. Jiří Šťasta. Součás-
tí expozice je i doprovodný dokument, jehož 
autorem je režisér Roman Zmrzlý. Expozice 
prezentuje militaria pocházející ze soukro-
mé sbírky Josefa Babáčka z Morkůvek, který 
většinu předmětů nalezl na katastru své rodné 
obce.

-nov-

Hustopeče si připomněly 77. výročí osvobození

Letošní pieta proběhla komorně. 
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 21. 4. Letní měsíce se kvapem blíží a pro 
areál letního koupaliště to znamená začít 
se všemi nutnými přípravami na plaveckou 
sezonu. Počasí však údržbám bazénu příliš 
nepřeje, proto se Sportovní zařízení města 
Hustopeče zaměřují na sportovní stadion. 
„S přípravami to bude hektické, protože poča-
sí nás zatím ven moc nepouští, ale využili jsme 
toho a zaměřili se na úpravu vjezdu na spor-
tovní stadion,“ ukazuje ředitel Spozamu Aleš 
Proschek první vydlážděný kus u tribuny.

Investice města v hodnotě necelého mili-
onu korun spočívá ve vydláždění několika 
sektorů v rámci stadionu tak, aby se nezaná-
šel atletický ovál blátem. Pracuje se i na 
dalším zvelebování areálu. „Podařilo se nám 
usadit dvě nové nádrže, které nám pomohou 

se zavlažováním hřiště. Malujeme i kabiny, 
abychom byli připraveni na fotbalovou sezo-
nu,“ doplňuje Proschek.

S teplými dny se totiž na stadion vrací spor-
tovní kluby a správce areálu doufá, že cestu si 
sem najdou i zájemci z řad široké veřejnosti. 
„Říkám tomu, že máme otevřeno „furtopen“, 
takže kdykoliv si sem může zajít kdokoliv zabě-
hat, je to tu otevřené. Samozřejmě v době, kdy 
tu probíhají atletické či fotbalové tréninky, je 
potřeba se domluvit s kluby, ale nemívají s tím 
problém,“ vysvětluje Proschek.

Až počasí dovolí, vrhnou se správci 
i na areál koupaliště. „V současnosti probíhají 
zahradnické práce a čekáme na vyšší teploty, 
abychom mohli začít s mytím bazénových van, 
obnovou nátěrů a dalším tak, abychom mohli 

začátkem června otevřít,“ odpočítává dny do 
otevření Proschek.

Po dvou covidových letech plných omezení 
se správci koupaliště těší na plnou návštěvnost 
a vstup bez jakéhokoliv omezení. Kvůli zvyšu-
jícím se cenám energií však budou muset 
návštěvníci počítat s vyšším vstupným. „Nevy-
hnulo se nám to, co se nevyhne nikomu, což je 
navýšení cen. U nás řádově o 20 procent. To je 
negativní zpráva, nicméně věřím, že si koupa-
liště své návštěvníky najde. Jsme optimisté, 
protože dlouhodobé výhledy počasí slibují 
teplé léto, proto doufám, že prázdniny bude-
me moci konečně i u nás na koupališti prožít 
naplno, bez omezení, v příjemném prostředí 
a bez starostí,“ těší se Proschek.

-nov-

Stadion i koupaliště se připravují na léto

 21. 4. K pomoci napadené Ukrajině se 
v Hustopečích přidalo množství jednotlivců 
i organizací. Pozadu není ani sdružení Gira-
sole, které se na Hustopečsku věnuje péči 
o seniory. Před měsícem se rozhodli věnovat 
na Ukrajinu zdravotnický materiál. Protože 
jej neměli jak dopravit, vzali sanitku a vyje-
li na vlastní náklady. Původní jednoduchá 
myšlenka se však díky štědrosti dárců změni-
la v záchrannou misi, kdy se celá posádka 
v týdenních turnusech na Ukrajinu vrací 
a převáží raněné i chronicky nemocné děti 
do bezpečí především polských nemocnic. 
„Připojili jsme se k mezinárodní improvizova-
né základně u Lvova, kterou má v kompetenci 
místní nemocnice a záchranná služba. Celá 
spolupráce funguje tak, že nám na základnu 
dávají echo, kdy a kam je potřeba vyjet. Obvyk-
le zasahujeme při příjezdech evakuačních 
vlaků, kdy je potřeba stabilizovat a mediko-
vat zraněné či nemocné, přenést je do sanitky 
a odvézt je buď do nemocnice, nebo na letiště, 
odkud jsou dále převezeni do dalších států,“ 
popisuje koordinaci mise Miroslav Prchal, 
který je u každého výjezdu osobně přítomný.

Samozřejmostí úspěšné a bezpečné mise 
je kvalitní vybavení sanitky a zkušenosti léka-
řů. Posádka se totiž musí umět vypořádat se 
velmi širokým spektrem zranění a nemocí. 
„Naše práce zahrnuje třeba péči o onkologic-
ky nemocné, kteří nadále nemohou být léčeni 
ve svých zařízeních. Nejen že jsou ta zařízení 
třeba ostřelována, ale na Ukrajině došlo k cen-
trálnímu zhroucení distribuce léků. To je pro 
vážně a chronicky nemocné zásadní problém. 
Musíme je proto dopravit někam, kde dosta-
nou pomoc, kterou potřebují. Druhou skupi-
nou pacientů jsou přímo zranění z války, kdy 
vozíme především děti se zlomenými konče-
tinami, postřelené, se šrapnely v těle. Tam je 
ta péče mnohem náročnější a nevyzpytatel-
nější a opravdu je potřeba kvalitně vybavený 

vůz, není možné tyto zraněné převážet jen 
tak nějakým náklaďákem. Už jen ten fakt, že 
zranění musí podstupovat několik hodin jízdy 
v evakuačních vlacích bez jakýchkoliv tiší-
cích prostředků, je opravdu katastrofa,“ říká 
s třesoucím se hlasem.

Hustopečští se u hranic potkávali a spolu-
pracovali s dalšími posádkami z celé Evropy, 
které měly stejný cíl. Většina z nich je, stej-
ně jako sanitka z Hustopečí, fi nancována 
dobročinnými sbírkami. „Ta štědrost dárců je 
neskutečná a dává nám tu jistotu, že opravdu 
můžeme vyjet a jsme jištění. Část prostředků 
padne na pohonné hmoty, protože cesty tam 
i jednotlivé výjezdy jsou dlouhé a posádky si 
benzin musí hradit a zajišťovat samy,“ vysvět-
luje Prchal.

Na dárcovský účet je stále možné zasílat 
příspěvky na další cesty, a především na léky, 

které cestou na Ukrajinu sanitka vždy přiveze. 
„Jsou to především speciální léky pro různé 
druhy chronických onemocnění, které prostě 
na Ukrajině už nejdou sehnat a pacienti se tak 
dostávají do přímého ohrožení zdraví a života. 
Druhou skupinou jsou analgetika a silné léky 
proti bolesti, které tam nejvíce chybí,“ vyjme-
novává Prchal.

Díky štědrosti dárců se v hlavě posádky 
začaly rodit další smělé plány. Chtějí zakou-
pit novou sanitku, která by mohla následně 
v Ukrajině i zůstat. „Pokud to půjde a ukáže se, 
že je to potřebné a rozumné, tak určitě sanitku 
využijí i další lékařské týmy. A já osobně chci 
zjistit, jakým způsobem by bylo možné vozit 
pacienty a zraněné k nám do Česka, kde je 
péče na vysoké úrovni a můžeme se o nemocné 
i zraněné adekvátně postarat,“ doufá Prchal.

-nov-

Jak a komu pomáhá na Ukrajině sanitka z Hustopečí

Posádka se musí umět vypořádat se velmi širokým spektrem zranění a nemocí.
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 22. 4. Stmelit kolektiv, udělat kus dobré 
práce a užít si příjemné dopoledne. To byl 
hlavní cíl úředníků Městského úřadu Husto-
peče, kteří kvůli odstávce elektrické energie 
v pátek 22. dubna nemohli zasednout do 
svých kanceláří. Vyrazili proto přímo do ulic. 

„Bereme to jako příležitost pracovat pro město 
i jinak, než od počítačů. Zároveň si uděláme 
takovou teambuildingovou akci, takže samá 
pozitiva,“ smál se se štětcem v ruce tajemník 
úřadu Pavel Michalica, který celou akci zosno-
val.

Práce v terénu neměli úředníci povinné. 
Bylo proto čistě na jejich dobré vůli, jestli se 
do společné akce zapojí. „Někteří kolegové 
využili výpadku energie k návštěvám léka-
ře či čerpání dovolené, takže tu dnes máme 
asi polovinu všech zaměstnanců, což je asi 
50 osob. Když jsme obdobnou akci dělali před 

dvěma lety, bylo nás víc, protože tehdy krásně 
svítilo sluníčko, bylo to veselejší. Dneska nám 
počasí moc nepřeje, ale chceme toho stihnout 
co nejvíc,“ přesvědčoval sebe i kolegy Michali-
ca.

Nejpočetnější skupinka pracantů zamí-
řila za město do Tesárkova údolí ve směru 
na Šakvice, kde se pustila do výsadby zbrusu 
nového veřejně přístupného ovocného sadu. 

„Stromy byly pořízeny v rámci dotace z Národ-
ního programu životního prostředí z výzvy na 
výsadbu původních stromů. Dnes tu vysází-
me 23 stromů, většinou ořešáky a třešně. Na 
podzim k nim přibude 70 jabloní, hrušně, 
oškeruše a další. Celkově bude na konci roku 
v areálu 199 kusů stromů. Celé je to pojaté jako 
volně přístupný sad, kde si každý bude moci 
něco utrhnout a ochutnat. Není záměrem 
vybudovat tu komerční sad s prodejem ovoce, 
jde tu v první řadě o zachování genofondu 
původních ovocných odrůd,“ představila akci 
projektová manažerka Pavla Novotná.

Dámy z Marketingu a kultury využily 
pracovního dne k vyklizení prostor bývalé 
restaurace u společenského domu, která 
nemá nájemce a chátrá. „Nám se pracovní den 
výborně hodí, protože příští sobotu 30. dubna 
se ve společenském domě uskuteční výstava 
vín O Hustopečskou pečeť a Májový košt a my 
chceme návštěvníkům nabídnout možnost 
posezení a občerstvení i v této přilehlé restau-
raci, takže ji musíme vyklidit a připravit,“ 

neskrývala nadšení vedoucí Jana Hrádková.
Pracovníci dalších odborů zvelebovali hřiš-

tě na ulici Lipová, stříhali městský vinohrad na 
Křížovém vrchu a natírali lavičky podél parčíků 
a pěších zón. „Lokality nám vybrali zaměst-
nanci Městských služeb, protože oni nejlépe ví, 
kde je co potřeba opravit. Takže jsme dali na 
jejich doporučení a pokusíme se být užiteční,“ 
usmíval se tajemník Michalica a pochválil své 
kolegy za ochotu a píli.                                           -nov-

Úředníci vyrazili zvelebovat město

Odstávku elektřiny využilo ke zvelebení města asi 
50 zaměstnanců úřadu. 
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 26. 4. Hustopeče hostily 22. a 23. dubna 
chirurgické kapacity z celé republiky. V pátek 
po obědě se sešli už podruhé v prostorách 
Vinařství Jurák & syn a své zkušenosti si 
předávali až do sobotního poledne. Celo-
státní kongres ambulantních chirurgů už 
v Hustopečích proběhl po šestnácté, přičemž 
14 let byl situován do atria Domu zdraví.  „Do 
Domu zdraví se vejde maximálně 40 lidí, aby 
mohli pohodlně sedět, a protože se zvyšoval, 
už to začalo být náročnější na organizaci. Po 
konferenci pak často probíhala volná zába-
va v podobě degustace v našem historickém 
sklepě a kolegům se tady tak líbilo, až vyřkli 
přání, že by to celé chtěli provést u nás,“ 
jmenuje důvody změny prostředí konání 
kongresu hustopečský rodák Petr Jurák.

V 90. letech všem lékařům začala povin-
nost získávat tzv. certifi kační body k tomu, aby 
mohli vykonávat soukromou praxi. Většina 
těchto konferencí byla situována do Prahy 
nebo Brna. „Jednou jsme se s kolegou z Břecla-
vi vraceli z pražského semináře a zastihla nás 
na dálnici vánice. To bylo velice nepříjemné 
a tehdy jsem poprvé vyřkl tu myšlenku, proč 
bychom měli jezdit do Prahy, když si ty kongre-
sy můžeme udělat v úplně jiném gardu a uspo-

řádání u nás, tady v Hustopečích,“ mapuje 
počátky setkání v našem městě doktor Jurák.

V Hustopečích se už po několik let za sebou 
setkávají přednostové renomovaných klinik 
především z Brna nebo Břeclavi. Nechybí ale 
ani experti z hlavního města. „Máme tady 
opravdu velmi kvalitní celostátní superhvěz-
dy jako pan profesor Pirk, profesor Beneš 
z neurochirurgie nebo paní primářka Schmo-
ranzová, která vede nejlepší kliniku chirurgie 
ruky ve Vysoké Nad Jizerou,“ chlubí se osazen-
stvem Jurák.

Právě přednášky paní doktorky Schmoran-
zové odstartovaly celou konferenci. První se 

zabývala revmatickým onemocněním ruky 
a druhá artrózou sedlového kloubu. „Sedlový 
kloub na ruce je kloub nejdůležitější, podléhá 
také jako první artrotickým změnám, artrózu 
všichni známe, je to taková civilizační nemoc, 
kdy chrupavky začnou odumírat a mění se, ta 
oblast je bolestivá a postiženému výrazně 
zkazí život. U rhizartózy, po vyčerpání možnos-
tí konzervativní léčby, je možné dát protézu, 
umělý kloub, který v této lokalitě není tak 
pohodový jako třeba výměna kyčlí nebo kole-
ne. U ruky je to rozhodování složitější. My jsme 
vyvinuli jeden umělý kloub a ten dnes chci 
kolegům ukázat,“ odtajňuje předmět svého 
výkladu primářka Alena Schmoranzová.

Společně s ostatními kolegy, kteří do 
Hustopečí dorazili ze všech koutů republiky, si 
kongres celostátního významu velmi pochva-
lovala: „V medicíně je spousta kongresů 
a konferencí. Dost těch konferencí je takových 
soutěživých a mně se právě na tomto setkání 
líbí, že tu panuje neskutečně přátelská atmo-
sféra, ve které se toho často dokáže víc než 
jinde,“ usmívala se primářka.

-nov-

Do Hustopečí se sjely lékařské kapacity

Celostátní kongres ambulantních chirurgů už 
v Hustopečích proběhl po šestnácté.
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Účast na akci byla dobrovolná, i tak se zapojilo téměř 
50 zaměstnanců úřadu.
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SPOLKY

Začínáme znovu jezdit po republice
Pandemie covid nám přerušila veškerou 

naši činnost téměř na dva roky. Rušili jsme 
jednu akci za druhou. Letos se nám podařilo 
to, že od začátku roku jezdíme do lázní Perla 
Lednice, kde probíhá rehabilitační a relaxač-
ní činnost. V lázních se nám věnují zkušení 
rehabilitační pracovníci a maséři. Alespoň na 
chvíli zapomeneme na své starosti a bolesti 
a odpočíváme. Příjemné odpoledne zakon-
číme procházkou po kolonádě. Při pěkném 
slunečním počasí je to nádherný zážitek. 
Samozřejmě nechybí výborný oběd zakonče-
ný skvělou kávičkou.

Bohumila Defeldová, předsedkyně

Navštěvujeme lázně v Lednici.
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Na cesty zatím jen z vyprávění
V březnu se rozvolnila některá opatření, a tak 
mohl Klub historie a vlastivědy Hustopečska 
pozvat své členy i širokou veřejnost k tradiční 
přednáškové činnosti. Oblíbená jsou cesto-
vatelská témata, proto jsme oslovili místní 
cestovatele, manžele Válkovy. Ti procestovali 
již řadu zemí, své zážitky mají zdokumento-
vané jak na fotografi ích, tak i na fi lmu. Naše 
setkání probíhají vždy s fi lmovým záznamem, 
který má bohatý slovní doprovod paní Válko-
vé.

Letos jsme se ve dvou odpoledních podívali 
do Etiopie. Etiopie je kolébkou lidstva, ve které 
i dnes žijí desítky fascinujících kmenů, které 
uctívají pradávné zvyklosti. Právě první před-
náška nás pozvala mezi tyto kmeny, kde jsme 
se setkali s těžkým životem i vztahem k turis-
tům. Kouzelná země s nádhernou přírodou je 

pokládána za civilizaci skrytý drahokam, který 
čeká na své odhalení.

Druhé odpoledne nás zavedlo do civilizo-
vanějšího světa – i přes rychlý ekonomický růst 
patří země mezi ty nejchudší na světě, ale také 
mezi přírodní scenérie. Na přivítání obdrželi 
přítomní ochutnávku místní kávy (káva byla 
poprvé objevena etiopským pastýřem koz 
jménem Kladi, v regionu Kaffa, od kterého 
později vzniklo slovo „coffee“. Slovo odvodil od 

„tančící“ kozy, která jedla bobule z kávovníku). 
Etiopie je pátým největším producentem kávy 
a špičkový africký výrobce. Výroba a pití kávy je 
v Etiopii považováno za rituál.

Mezi zajímavosti, o kterých byla řeč, bylo 
počítání času. 6 hodin je 12:00 a 16:00 je 
10 hodin. Etiopané to vysvětlují tak, že hodiny 
by měly začít, když začne den. Nový rok slaví 

11. září. Etiopský kalendář má 13 měsíců a je 
o 7 nebo 8 let pozadu za západní kalendářem 

– je zde rok 2009. Třináctý měsíc má v přestup-
ném roce jen pět nebo šest dní.

Hlavním městem Etiopie je Addis Abeba, 
v překladu to znamená „bílý květ“. Město leží 
ve výšce 2 400 metrů nad mořem. Zde jsme 
naše putování zakončili při nekonečném 
tanečním reji. 

I když Válkovi v této zemi pobývali jen 
několik týdnů již před deseti lety, ze zasně-
ného pohledu na probíhající fi lm bylo cítit, 
s jakou láskou na tuto cestu vzpomínají. Malá 
výstavka suvenýrů byla další ochutnávkou 
z této cesty a umocnila celkový zážitek z toho-
to odpoledne. 

Válkovým touto cestou ještě jednou děku-
jeme.                                               Dušan Průdek, předseda 

Svaz tělesně postižených se sešel po dvou letech
 25. 4. V neuvěřitelně uvolněné a nadšené 
atmosféře se v pátek 22. dubna konala 
členská schůze největší organizace 
Hustopečska – Svazu tělesně 
postižených. Kvůli covidovým 
opatřením byla více než pěti 
stům členů z řad seniorů 
a hendikepovaných podob-
ná setkání po dva roky zapo-
vězena.

Místem oblíbeného setká-
ní, při kterém nikdy nechybí 
balené chlebíčky, káva a vystou-
pení dětí z Mateřské školy Pastel-
ka, se tradičně stal společenský dům na 
Herbenově ulici. „Pandemie nás úplně odřízla 
ode všeho, Zrušili jsme všechny naše plány 
a dnes se teda konečně scházíme po dvou 
letech a můžu říct, že nám ten kontakt všem 
neskutečně chyběl,“ posteskla si ještě před 
začátkem nervózní Bohumila Defeldová, která 
je v čele svazu už od roku 2008. 

„Já mám velké štěstí, že mám k ruce skvělou 
hospodářku a místopředsedkyni, se kterými 
nám to klape. Abych se přiznala, tak mě ta 
práce pro svaz velmi baví, protože mi odvádí 
myšlenky od zdravotních problémů, kterých 
mám až dost. Navíc se ta organizace neustále 
vyvíjí. Když jsme před téměř 15 lety nastupo-
vala, tak nás zdaleka nabylo tolik a ani těch 
akcí se tolik nepořádalo. Teď nás sice na chvíli 
zastavil Covid, ale těším se, že to zase všechno 
rozjedeme,“ usmívala se předsedkyně.

Podle Defeldové zanechaly dva roky izola-

ce nejen na členech svazu nesmazatelnou 
stopu, i když přímo v Hustopečích nezů-

stali senioři úplně sami. „Hodně 
nás to zasáhlo, spousta z nás si 

tou nemocí prošla a 25 členů 
nám dokonce za ty dva roky 
zemřelo. Ale bylo dobré, že 
se o nás město postaralo, že 
tady byla Hlídačka sociál-
ního odboru, kam jsme si 

mohli zavolat o cokoliv, že 
tu byli dobrovolníci, že nám 

nosili roušky. Bylo to těžké, ale 
nikdo nemůže říct, že se na něj 

zapomnělo,“ ocenila spolupráci s městem 
Hustopeče i dalšími obcemi.

Koronavirová doba je snad již defi nitiv-
ně za námi, proto se i Svaz tělesně postiže-
ných rozhlíží po nových akcích a učí se znovu 
fungovat v době postcovidové. „Myslím si, že 
je důležité, aby seniory podpořily jejich rodiny. 
Aby je motivovaly chodit zase ven, věnovaly se 
jim, trávili spolu čas. A když to půjde, tak zase 
budeme pořádat všechny akce a zájezdy, na 
které jsme byli zvyklí a máme je rádi. I když se 
musím přiznat, že moc jich zase neplánujeme, 
protože sotva nás opustil covid, tak přišlo zdra-
žování, které se projevuje i v cenách dopra-
vy, a už jsou tu obavy o to, jak si naše výlety 
budeme moci dovolit. Uvidíme, snad to půjde,“ 
doufá Defeldová.

-nov-

Fo
to

: V
er

on
ik

a N
ov

ák
ov

á



STR 9HUSTOPEČSKÉ LISTY   05 | 22

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
▲ Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ 
či PAV... Děkuji za nabídku, tel.: 723 971 027. 

▲ Koupím menší rodinný domek 
v Hustopečích, případně stavební místo nebo 
zahradu, tel.: 774 424 742.

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

INZERCE

CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Diecézní setkání mládeže pohledem zúčastněných
Letos jsem se poprvé účastnil diecézního 
setkání mládeže, které se konalo v sobotu 
9. dubna. S kamarády jsme si z programu 
vybrali společně téma „S humorem jde všech-
no líp“, abychom se nerozdělili a mohli zůstat 
spolu. Přednášku jsme si moc užili a nemohli 
se dočkat proslulých baget, které každoročně 
bývají k obědu. Našli jsme si místo a snědli je 
na posezení. Poté jsme se přesunuli na polední 
program a sledovali herecká čísla představující 
každodenní trápení a otázky většiny z nás. Ze 
všech jsme se poučili a byli jsme až překvape-
ni, jak jsou představení skromná, ale o to více 
zajímavá a vtahující. Nakonec nás přivítal otec 
biskup, prožili jsme společně závěrečnou mši 
svatou a všichni jsme se plní energie z celého 
posilujícího dne vypravili na vlak, který nás 
z tohoto krásného setkání odvezl.

Rafael Střelec

Na diecézním sekání mládeže se mi moc 
líbilo a už se těším na příští rok. Když jsme 
dojeli ke katedrále, tak tam byly předem 
připravené stolečky, kde jsme si vzali kartičku, 
na které bylo jméno, skupinka a farnost, do 
které patříme. Poté jsme šli do katedrály, kde si 
pro nás organizátoři připravili úvod, ve kterém 
nám popsali program dne. Potom jsme se 
rozdělili do skupinek a každá skupinka byla 
na jiném místě. Moje skupinka šla do malého 
útulného kostelíku, kde si pro nás naše vedou-
cí Anička a Bára připravily přednášku s krásnou 
prezentací. Spolu točí různé nahrávky na jejich 
stránkách, v podcastu povídají o tom, jak prak-
ticky žít v tomhle světě s Bohem. Když jsme 
vyšli z malebného kostelíku, byla jsem plná 

dojmů. Pak jsme se vrátili ke katedrále a dali si 
chutnou bagetu. Jak jsme ji dojedli, šli jsme do 
katedrály, kde začínaly modlitby chval a zůsta-
li jsme tam až do mše svaté. Po tomto zážitku 
moje srdce začalo více toužit po Bohu.

Apolena Kamenská

V sobotu 9. dubna byl pro mě velký den, 
konalo se totiž Diecézní setkání mládeže. Celé 
to začalo přihlašováním se do skupinek podle 
toho, co tě zajímalo a co jsi se chtěl dozvědět. 
Já jsem se přihlásila do skupinky pomocného 
biskupa Pavla Konzbula s tématem „S humo-

rem jde všechno líp“. Po přednášce nám všem 
vyhládlo. Posilnění obědem jsme měli krát-
ký odpočinek, který se dal využít například 
přistoupením ke svátosti smíření. Než jsme se 
zaposlouchali do slov otce biskupa Vojtěcha, 
čekaly nás modlitby chval. Na závěr setká-
ní se konala mše svatá, která byla pěkným 
zakončením celé akce. Kromě sladké odměny 
(čokolády), kterou dostal každý účastník, si 
odnáším spoustu vědomostí, dojmů, zážitků 
a vzpomínek. Můj obdiv patří všem organizá-
torům setkání mládeže za jejich přiloženou 
ruku k dílu.

Alžběta Krušinová

Z celého dne stráveného na setkání se mi 
nejvíc líbil program v katedrále (divadelní 
představení a svědectví mladých o Bohu), který 
byl místy zábavný a jindy zase na zamyšlení. 
Mše a přednáška mě taky zaujaly, ale životní 
příběhy na první pohled klasických lidí a mladí 
herci předvádějící převážně špatné vlastnosti, 
které jsou postupem času napravovány, budou 
tím, co si určitě ponesu ještě dlouho v hlavě.

Eliška Brúčková

Farnost Hustopeče oznamuje, že každý 
pátek vždy od 16.30 do 17.30 hodin bude 

v suterénu kostela na Dukelském náměstí 
(vchod pod věží) rozdávat balené pečivo 
s končící dobou trvanlivosti z brněnských 

supermarketů.
Přijít si pro něj může kdokoliv.Diecézní setkání mládež s otcem biskupem Vojtěche 

se konalo v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Zd
ro

j: 
pi

xa
ba

y.c
om



HUSTOPEČSKÉ LISTY    05 | 22STR 10

 7. 4. Na konci měsíce dubna se prostory 
společenského domu změní ve velkou výsta-
vu vín. Májová výstava svazu zahrádkářů 
a Hustopečská pečeť spojí své síly a v sobotu 
30. dubna nabídnou milovníkům vína stovky 
vzorků profesionálních i amatérských vinařů.

„Za mě je to určitě skvělé, že se výstavy 
spojí, protože to pomůže návštěvnosti a záro-
veň nabídne velký prostor pro srovnávání vín 
profesionálních a amatérských vinařů,“ svěřil 
se vinař a odborný degustátor z Velkých Pavlo-
vic Lukáš Stávek ve středu 6. dubna při hodno-

cení vín ucházejících se o ocenění Hustopečské 
pečetě.

Přestože se vína obou výstav hodnotí zvlášť, 
jedno mají společné – všechna chtějí získat 
nejvyšší možný počet bodů. K tomu však 
vede poměrně složitá cesta. „Osobně jsem za 
svůj profesní život dal maximální počet bodů 
jenom dvěma vínům, a ta byla opravdu skvost-
ná. Pro lepší představu Zlatou medaili Husto-
pečské pečetě dostanou vína, která dosáhnou 
alespoň 86 bodů ze 100. Stovkové víno se obje-
ví málokdy ať už tady v Hustopečích nebo na 

jakékoliv jiné výstavě. Ale když už se objeví, je 
to zážitek,“ směje se Marek Babiš z Národního 
vinařského centra, který hodnocení dozoroval.

Do soutěže o Hustopečskou pečeť se může 
hlásit pouze osm odrůd, které mají historic-
ký odkaz na vinařství Hustopečska. Červená 
vína zastupují Svatovavřinecké, Frankovka, 
André a Modrý Portugal. Z bílých odrůd, které 
jsou ještě zatříděny do jednotlivých katego-
rií podle obsahu zbytkového cukru, jsou to 
Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnských, Veltlínské 
zelené a Tramín. Letos se přihlásilo 204 vzorků. 
V letošním roce je nejzastoupenější odrůdou 
Veltlínské zelené, kterého bylo k hodnocení 
přihlášeno na 45 vzorků.

„Tím, že je výstava poměrně hodně odrů-
dově selektována, a přesto je tu tolik vzorků, 
svědčí o tom, že vinaři mají o známku Husto-
pečské pečetě zájem. A protože se vybírá 
i vítěz jednotlivých odrůd, tak tady máme 
jedinečnou možnost porovnat si vína stejné 
odrůdy, která se pěstuje na Velkopavlovicku, 
Hustopečsku, Znojemsku, Mikulovsku a tak 
dál, takže je vždy zajímavé sledovat rozdíly 
v oblastech a najít tu nejlepší. Letos navíc 
doplněné o vína amatérských vinařů, kde to 
porovnávání dostane úplně jinou perspekti-
vu, protože i neprofesionální vinař umí udělat 
vynikající vína,“ těší se Babiš. 

-nov-

Tradiční ochutnávky vín spojily své síly

◀ Letos se utkají vína amatérů i profesionálů.Fo
to

: V
er

on
ik

a N
ov

ák
ov

á

VÍNO A HUSTOPEČE

 1. 5. První letošní výstava vín v Hustopečích 
připravila milovníkům vína nezvyklý záži-
tek. V sobotu 30. dubna totiž spojily své síly 
přehlídka vín O Hustopečskou pečeť a Májová 
výstava Českého zahrádkářského svazu. „Od 
spojení obou výstav jsme si slibovali přede-
vším vyšší návštěvnost, protože zájem o obě 
akce poslední roky spíše stagnoval. To byl 
prvotní impuls. Nicméně v průběhu příprav 
nám samotným přišlo velmi zajímavé, že 
spojením obou akcí se na jednom místě dají 
ochutnat vína profesionálních vinařů, jejichž 
vína prošla odborným hodnocením zkušených 
degustátorů, a vína amatérských vinařů, kdy 
se k hodnocení mohl připojit kterýkoliv vinař. 
Objevili jsme v tom naprosto nový potenciál,“ 
vysvětluje důvody spojení akcí předseda míst-
ní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Radovan Tomeš.

V sále společenského domu se tak před-
stavilo přes 600 vzorků vín. „O Hustopečskou 
pečeť se mohla ucházet vína odrůd, které 
jsou typické pro Hustopečsko. Z červených 
vín jsou to Svatovavřinecké, Frankovka, André 

a Modrý Portugal. Z bílých odrůd, které jsou 
ještě zatříděny do jednotlivých kategorií podle 
obsahu zbytkového cukru, jsou to Ryzlink 
vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené 
a Tramín. Vzorků se nám sešlo 204 a všechny 
byly hodnoceny velmi vysoko. Máme radost, 
že mezi jedenáctkou vítězů v odrůdě se obje-
vili i dva vinaři přímo z Hustopečí, a to Pavel 
Jurák a Karel Otáhal,“ chválila úroveň Husto-
pečské pečetě Karolína Hrnčiříková, produkční 
vinařských akcí z marketingu a kultury města 
Hustopeče.

Chválou nešetřil ani místní svaz zahrádkářů, 

kterým se podařilo nashromáždit 405 vzorků 
vín. „V drtivé většině jsou to vzorky od malo-
vinařů, kdy od každého vína bylo vyrobeno 
třeba jen pár desítek litrů, takže v podstatě 
není jiná možnost, jak je ochutnat než na naší 
výstavě. Mezi vinaři letos nejvíce bodoval míst-
ní vinař Pavel Jurák, který měl nejen šampiona 
mezi červenými víny za Cabernet Sauvignon 
2018, ale získal také cenu senátora Rostislava 
Koštiala za nejlepší kolekci vín. Naši specialitu, 
Cenu Hustopečské kvasinky vinné za nejlepší 
Frankovku, si odnesl také místní vinař Jiří Kunc,“ 
prozradil hrdě Radovan Tomeš.

Spojená výstava byla velkým krokem do 
neznáma a předcházely jí náročné přípravy. 

„V první řadě jsme si přáli, aby se spojená výsta-
va Hustopečské pečetě a Májového koštu stala 
takovou srdcovou záležitostí místních. Přece 
jenom se tu všichni známe, jsou to vína našich 
vinařů. Hlavním úkolem pro nás bylo připra-
vit důstojné prostory, kde by se akce konala, 
proto jsme několik dnů vyklízeli a zdobili sál 
společenského domu i přilehlou restauraci, 
kde jsme chtěli vytvořit prostor pro občerstve-

Spojená výstava vín nadchla vinaře i návštěvníky
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ní. Také samotná příprava a rozdělení vín byla 
náročná, protože jsme chtěli vína rozdělit tak, 
aby se návštěvníci neztráceli a ihned pozna-
li, zda koštují vína z Májového koštu nebo 
z Pečetě. Všechno to byla velká výzva, která 
se nám, soudě podle návštěvnosti a spokoje-
ných návštěvníků, vyplatila,“ neskrývala radost 
z podařeného vinařského svátku Karolína 
Hrnčiříková.

Po celý den proudily společenským domem 
davy lidí, kteří si chtěli najít svého šampio-
na mezi víny. A komu víno nestačilo, mohl si 
dát i čepované pivo nebo teplý oběd či večeři. 
K příjemné atmosféře přispěla i cimbálová 
muzika Lália, se kterou si návštěvníci rádi 
zazpívali. Povedená akce tak tak má poslední 
neznámou – stane se ze spojení obou výstav 
nová tradice? „Já se tomu určitě bránit nebu-

du, protože spolupráce s městem byla 
perfektní, lidí přišlo dost a všechno 

je tu krásně připravená. Ale uvidí-
me, nezáleží to jen na mně,“ 
směje se Radovan Tomeš.

Co je jisté už dnes, je, že ti z vás, kteří spoje-
nou výstavu promeškali, mohou některé vybra-
ná vína ochutnat již za měsíc. „Za Marketing 
a kulturu můžu skoro jistě přislíbit, že vína 
Hustopečské pečetě, která nám z výstavy zbyla, 
budou připravena k ochutnání i na letošní nové 
letní akci, kterou je Sousedský piknik na Křížo-
vém kopci. Ten je v plánu v sobotu 4. června. 
Opět to bude jedna z těch menších, místních 
akcí, kde si dáme dobré jídlo a víno, připravíme 
program pro zabavení dětí, sejdeme se, popo-
vídáme si a užijeme si příjemné odpoledne,“ 
pozvala vedoucí Marketingu a kultury města 
Hustopeče Jana Hrádková.                                   -nov-

A1 - Ryzlink vlašský do 12 g zbyt. cukru
Vinařství Jurák a syn
Ryzlink vlašský, 2020 MZV 

A2 - Veltlínské zelené do 12 g zbyt. cukru
Vinný sklepu U Otáhalů Hustopeče
Veltlínské zelené, 2020 MZV

A3 - Ryzlink rýnský do 12 g zbyt. cukru
Vinný sklepu U Otáhalů Hustopeče
Ryzlink rýnský, 2019 MZV

A4 - Tramín do 12 g zbyt. cukru
Vinařství sv. Barbora s.r.o.
Tramín, 2021 VH

B1 - Svatovavřinecké
Vinařství Šimberky
Svatovavřinecké, 2019 PS 

B2 - Frankovka
Réva Rakvice s.r.o
Frankovka, 2018 VH

B3 - André
Vít Sedláček
André, 2019 PS

B4 - Modrý Portugal
Vinný sklepu U Otáhalů Hustopeče
 Modrý Portugal, 2019 MZV

C2 - Veltlínské zelené nad 12 g zbyt. cukru
Vinařství Vydařilý
Veltlínské zelené, 2021 LV

C3 - Ryzlink rýnský nad 12 g zbyt. cukru
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s
Ryzlink rýnský, 2019 VH

C4 - Tramín nad 12 g zbyt. cukru
Vinařství U Kapličky
Tramín, 2020 VH

Cena starostky města Hustopečí
Šampion bílých vín
Chardonnay 2021
Rohrer Aleš,  Uherčice

Cena předsedy ČZS Hustopeče
Šampion červených vín
Cabernet Sauvignon 2018
Vinařství Jurák a syn,  Hustopeče

Cena místostarosty města Hustopečí
Cena Hustopečské kvasinky vinné 
za nejlepší Veltlínské zelené
Veltlínské zelené 2021
Vinařství Šlancar,  Boleradice

Cena předsedy vinařské komise 
Cena Hustopečské kvasinky vinné 
za nejlepší Frankovku 
Frankovka 2019 
Kunc Vinum

Cena senátora Rostislava Koštiala 
za nejlepší kolekci vín
Vinařství Jurák a syn, Hustopeče

O Hustopečskou pečeť
vítězové 

Májový košt vín 2022
Vítězové 
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HUSTOPEČE SE BAVÍ
Parodie na české pověsti žáky nenachytala
 3. 4. Divadelní soubor Bratří Mrštíků 
z Boleradic letos po dvou odložených roční-
cích uspořádal soutěžní přehlídku vesnických 
divadelních souborů pod názvem Mrštíkovo 
divadelní jaro, která má přesah i do Hustopečí.

Tradičně se jedno ze soutěžních předsta-
vení konalo i v hustopečském kině. „Město 
Hustopeče je partnerem přehlídky, proto 
jedno představení uvádíme právě tady. A i zde 
bude hru sledovat náš lektorský sbor, který má 
právo doporučit soubor na Národní přehlídku 
vesnických divadelních souborů Krakonošův 
divadelní podzim, která se koná každoročně 

ve Vysokém nad Jizerou,“ představila projekt 
i spolupráci s městem Hustopeče jedna z orga-
nizátorek Iva Kahounová.

A tak se v pátek 1. dubna dopoledne před-
stavil především žákům druhého stupně 
základních škol ochotnický soubor Slovani 
z Čebína. „Čebín je vesnička mezi Kuřimí 
a Tišnovem. Náš soubor existuje už od roku 
1999 a za tu dobu jsme stihli secvičit desítku 
her, především humorných. Do Hustopečí 
jsme přivezli takovou parodii na Staré pověsti 
české a jsme velmi zvědaví, jak bude u diváků 
přijata, protože v ní vystupují postavy, které 

tam opravdu nemají co dělat,“ smáli se před 
začátkem představení členové souboru Jaro-
slav Vojanec a Bohuslav Husák.

Už od první scény tak diváci nevěřícně 
hleděli na mladého Pivoje, který děj hry zavá-
děl k bájným drujdům, řeč byla i o smyšlených 
postavách Asterixe a Obelixe, a padlo i několik 
ostřejších vtipů. Po skončení představení se 
nejen učitelkám kradla na mysl otázka, jak 
obtížně se shánějí soubory do soutěžních 
přehlídek a jaká kritéria musí splňovat. „Diva-
dlo v Boleradicích funguje už spoustu let a za 
tu dobu si vytvořila vazby se spoustou soubo-
rů, takže víme, kde hledat. Nicméně spousta 
souborů si na soutěžní přehlídky netroufá 
a spousta jiných zase nesplňuje všechna 
kritéria. Především to, že soubor musí mít 
základnu ve městě pod pět tisíc obyvatel – to 
je ostatně také důvod, proč jsme na přehlídce 
ještě nemohli uvést hustopečské ochotníky. 
Ale musím říct, že zatím se nám daří oslovit 
tu potřebnou pětici souborů, která je nutná 
k uspořádání přehlídky, a i zájem diváků je 
zatím dobrý,“ pochvalovala si Iva Kahounová.

Parodie na Staré pověsti české u dospě-
lých diváků ani u poroty nebodovala, ale žáci 
základních škol odcházeli z kina v dobrém 
rozmaru, protože moc dobře poznali, co 
všechno bylo na zhlédnuté inscenaci špatně.

-nov-

◀ Divadelní soubor zČebína vystoupil se svou hrou 
v hustopečském kině. Fo
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Kinokavárnou se rozezněl šanson
 4. 4. Začátkem března byly v prostorách 
kinokavárny nově instalovány akustické pane-
ly, které mají zpříjemnit posezení u šálku kávy 
a umožnit i menší komorní koncerty. Prvním 
z nich se v pátek 1. dubna stal šansonový večer 
s Alenou Hladkou, která si zdejší atmosféru 
pochvalovala už na zvukové zkoušce. „Je to tu 
moc příjemné. Mám ráda, když můžu zpívat 
v komornějších prostorách. Patří k tomu 
i ta sklenka vína nebo něčeho dobrého, aby se 
posluchači uvolnili a nechali se pohltit emoce-
mi. Přece jenom šanson není žánr pro velká 
publika,“ rozplývala se. 

Usměvavá zpěvačka má velké zkušenosti 
i s herectvím. Přestože má vystudovanou zdra-
votní školu, svůj čas dělí mezi divadlo a zpěv. 

„Divadlo a zpěv jsou dvě věci, které mě napros-
to pohlcují a snažím se je nějak vyvažovat. 
V současnosti jsem navíc na mateřské dovole-
né, takže už jsou to tři věci, mezi které dělím 
čas a snažím se všechno skloubit tak, abych 
byla šťastná ve všech formách. Abych mohla 
být plnohodnotný rodič a zároveň neztratit to, 

co mám ráda,“ říká.
V Hustopečích se však posluchačům před-

vedla jako šansoniérka a její pronikavý hlas 
spolu s klavírním doprovodem Petra Ožany 
dokázal během večera drásat i hladit duši. „Já 
jsem k šansonu přišla vlastně náhodu díky 
kamarádce, která si mě pozvala na koncert. 
Při šansonu se stejně jako při divadle předává 
příběh a je velmi důležité nejen vědět, o čem 
zpíváte, ale i umět to předat tak, aby to rezo-
novalo v posluchačích a vyvolalo to v nich něja-
kou odezvu, nějaký vlastní pocit či vzpomínku,“ 
zasnila se zpěvačka.

Přestože neskládá vlastní texty, dokázala 
Alena Hladká během večera přesvědčivě odzpí-
vat skladby nejslavnějších šansoniérek jakými 
jsou Edit Piaf, Hana Hegerová či Eva Olmero-
vá. A posluchači odcházeli domů v zamyšlení 
a s úsměvem na rtech.

-nov-

Šansoniérka předvedla v Hustopečích
 svůj pronikavý hlas. ▶

Fo
to

: V
er

on
ik

a N
ov

ák
ov

á



STR 13HUSTOPEČSKÉ LISTY   05 | 22

Velikonoční jarnění otevřelo brány Pavučiny
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 11. 4. Po roční odmlce se do hustopečského 
M-klubu vrátil mikrofestival Hafofest, který 
již téměř 10 let nabízí svým návštěvníkům 
rozmanité multikulturní zážitky. „Letos 
jsme hodně zvažovali jestli a v jaké podobě 
Hafofest uspořádat. Je to hodně organizačně 
náročné a vlastně jsme si nebyli jistí, jestli 
máme po covidové pauze chuť se do orga-
nizace pustit. Nakonec jsme se shodli, že tu 
akci chceme, ale už ne tak obsáhlou, jak byli 
návštěvníci posledních pár let zvyklí,“ vysvět-
luje jedna z organizátorek Veronika Fuxová.

Hafofest chtěl totiž v posledních ročnících 
zaujmout širší publikum a nabízel dokonce 
i program pro rodiny s dětmi. „Byl to opravdu 
pestrý program a bylo to fajn, ale letos jsme si 
to udělali hezký hlavně sami pro sebe,“ usmívá 
se Fuxová.

Pod tímto pojmem si pořadatelé před-
stavují spíše uvolněný punkový program 
s dostatkem jídla a hlavně pití. Hlavní roli pak 
letos hrála hudba. „Měli jsme tu letos taneč-
ní vystoupení Friday dancers, ale jinak je to 
jenom o hudbě. Hráli tu Borbora Hora, Hádej 
kdo?, Irská hudební session, Morwëna nebo 
Lord Scull,“ vyjmenovává Fuxová.

Nechyběla ani nabídka rozmanitých drob-
ností na památku. „Nabízíme tu náramky, 

veganské tyčinky, nášivky, náhrdelníky. Větši-
na těch věcí je recyklovaná a lidem se to líbí, 
tak jsme šťastní,“ pochlubila se prodejkyně 
Alžběta Černá.

A protože Hafofest se každoročně pyšní 
originálními tričky, nemohli jsme se neze-

ptat na ta letošní. „Letos nám trička malova-
la zpěvačka Barbora Hora, která k našemu 
datlovi na zádech přimalovala na hruď holuby. 
A proč? Protože jsou to nejlepší posluchači,“ 
směje se Fuxová.

-nov-, -slam-

Hafofest se vrátil k punkovým začátkům

Mimo muziky se na Hafofestu také tančilo.
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 11. 4. Pavučina se oděla do velikonočních 
dekorací. V neděli 10. dubna se malí i velcí 
sešli na velikonočním jarnění, což byla ještě 
před dvěma lety jedna z naprosto samo-
zřejmých veřejných akcí. Kvůli covidu se ale 
vnitřní prostory Centra volného času takřka 
uzavřely. „V podstatě všechny aktivity a akce 
se dělaly tak, aby byly venku a aby se lidé co 

nejméně potkávali. Až dnes je to opravdu 
takové setkání, jak jsme na ně bývali dříve 
zvyklí. A je to fajn, že k nám všichni opět našli 
cestu,“ usmívala se spokojená organizátorka 
Ingrid Florusová.

Nedělní počasí pořadatelům do karet moc 
nehrálo. Chlad a déšť jako by chtěl jarní nála-
du ještě utlumit, ale Hustopečští se zahnat 

nedali. „Je pravda, že kdyby vysvitlo sluníčko, 
tak by lidí přišlo mnohem víc. Chápu, že do 
deště se každému nechce. ale i tak musím říct, 
že u každého stanoviště máme skupinky lidí 
a rozhodně tu není prázdno, takže je to velmi 
příjemné,“ těšila se z návštěvnosti Florusová.

A tak si v několika místnostech mohli děti 
i rodiče, ideálně společně, vyzkoušet hned 
několik tvořivých činností. Hotové výrobky si 
následně odnesli domů. „Jsou to úplně jedno-
duché velikonoční dílničky, protože k nám 
chodí hlavně maminky s malinkými dětmi, tak 
aby to zvládli i ti nejmenší. Máme tu poznává-
ní a malování vajíček, zdobení perníčků i plete-
ní pomlázky,“ představila aktivity Florusová.

Po celé odpoledne panovala na Pavučině 
krásná a lehce nostalgická atmosféra, protože 
si návštěvníci i pořadatelé naplno uvědomili, 
jak moc podobné akce ve městě chyběly. Další 
proto budou brzy následovat. „Určitě nás ještě 
v dubnu čeká Den Země a Rej čarodějnic, to už 
připravujeme. A pak už se nám bude blížit ke 
konci školní rok, kde bude spousta prostoru 
pro další akce,“ řekla lehce tajemně Florusová.

-slam-, -nov-
◀ Tvořit dorazili i ti nejmenší.
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Představte si, že si tak sedíte večer u televize 
a zapnete si přenos nějakého sportovního 
závodu. A z čista jasna vás napadne, že byste 
si chtěli závod vyzkoušet, a přihlásíte se na 
něj. Nemuselo by na tom být nic moc divné-
ho, kdyby nešlo o kluka z jižní Moravy, který 
si vybral nejtěžší běžkařský závod světa, švéd-
ský Vasaloppet. A to i přesto, že na běžkách 
nikdy nestál...

Patriku, co vás to napadlo začít vrcholově 
závodit ve sportu, kterému jste se nikdy 
nevěnoval?

(smích) Já nevím. Stalo se to tak, jak popi-
sujete, jenom tu první jiskru vyvolala Jizerská 
padesátka. Před asi sedmi lety jsem ji nějakou 
náhodou zapnul v televizi a najednou jsem 
věděl, že si ten závod chci zajet.

Moje rodina sice úplně nevěřila, že se toho 
opravdu zúčastním, ale já jsem tam skutečně 
hned rok nato vyrazil. Nakoupil jsem vyba-
vení, zjistil si nějaké základní informace, ale 
v podstatě jsem na běžkách pořádně stál až 
tam. Kde taky tady na jižní Moravě chcete 
trénovat...? Vůbec jsem netušil, jak se správně 
běžkuje, jak se správně drží hůlky, co mě vlast-
ně čeká na té dlouhé trase. Bral jsem to jako 
obrovskou výzvu a měl jsem potřebu si něco 
dokázat. A když jsem tehdy dojel do cíle, tak 
jsem věděl, že u tohoto sportu už chci zůstat.

To ale vypadá, že by si Jizerskou 
padesátku mohl takhle zajet 
každý Moravák.

To asi ne. Já jsem si tehdy už chvíli 
po startu začal nadávat, že to byl hodně 
špatný nápad, že to nedám.

Díval jsem se kolem sebe a snažil se 
nespadnout. To byla moje jediná taktika. 
Nakonec mě ale celá ta atmosféra závodu, 
i příroda, kterou jsme projížděli, tak nadch-
la, že mě to nějak dovedlo až do cíle. Člověk 
samozřejmě musí mít trochu fyzičku, musí 
být zvyklý na sportování, což já jsem sportovní 
nadšenec. Jenom ty běžky mě v životě nějak 
minuly. Navíc odmalička miluji zimu. Je to 
s podivem, ale sníh, hory a mrazivý vzduch, to 
je moje. Přestože jsme s našima nikdy na hory 
nejezdili a tady u nás toho sněhu taky moc 
nemáme, tak mě to do zimy stále táhne.

Jak dlouho po prvním závodě jste začal 
pomýšlet na to, že by bylo dobré i trochu 
trénovat?

(smích) Víte, já nezávodím na časy, nesto-
jím o to být v cíli první. Já chci „jenom“ dojet 
do cíle. Když se podíváte na moje časy, tak 
vidíte, že rozdíly oproti vítězům jsou obrov-
ské. Netoužím být vrcholovým běžkařem, chci 
ale zažívat ten startovní adrenalin. A pokaždé, 
když to zvládnu, chci zdolat další výzvu. Buď 
zlepšit trochu čas nebo zajet náročnější závod.

Takže Vasaloppet byl jen přirozeným 
pokračováním? 

Je to tak. Týden po první Jizerce jsem se 
začal zajímat o to, kde se co jezdí. Zjistil jsem, 
že existuje něco jako Wordloppet Tour, což 
jsou závody, které se jezdí po celém světě, a že 
jsou mezi nimi takové čtyři nejvýznamnější, 
což je česká Jizerka, norský Birkenbeiner, ital-
ská Marcialonga a švédský Vasaloppet, který 
je vůbec největší a nejdelší.

Takže jste si řekl, že když už máte odjetý 
jeden Grand Slam, tak je sjedete všechny...

Přesně tak! Zní to bláznivě, ale opravdu to 
tak mám. Vasaloppet jsem odjel už dvakrát 
a podařila se mi i ta Marcialonga. Byly to úžas-
né závody, nádherné zážitky. Teď bych rád 
pokořil Birkenbeiner.

Jak se člověk bez jakýchkoliv zkušeností 
může zapsat na takový závod, jakým 
je Vasaloppet, kde startuje přes 
16 000 závodníků z celého světa?

Poprvé to bylo prostě tak, že jsem náhodou 

potkal 
č l o v ě -

ka, který v y p r a v o v a l 
zájezd na tento závod a měl volno v autě. 
Takhle prosté to bylo. Zeptal se mě, jestli chci 
jet, že mi všechno zařídí. Já na to lehkovážně 
kývl, on to vzal vážně, a za týden jsem stál na 
startu a říkal si, že to asi nebyl dobrý nápad...

A byl to dobrý nápad?
Nejlepší. Měl jsem obrovské štěstí v tom, 

že jsem tam nebyl sám. Že jsem měl zajištěny 
věci jako ubytování, dopravu, servis. Všech-
no mi zařídil ten dnes už můj dobrý přítel, se 
kterým závody objíždíme. Nicméně právě na 
tom startu jsem si uvědomil, že mám před 
sebou 90 kilometrů, na kterých vůbec nevím, 
co mě čeká. Trochu jsem znejistěl, ale po star-
tovním výstřelu už nebyl čas přemýšlet. Jsou 
tam tisíce závodníků, takže se startuje v něko-
lika desítkách stop a startují všichni najednou, 
takže si dovedete jistě představit ten masakr, 
ten obrovský dav, který se v jeden moment 
musí dát do pohybu. I když úplně najednou 
to vlastně nejde – startovní pole je dlouhé 
několik set metrů. Po asi kilometru za star-
tovní čárou navíc začne stop postupně ubývat, 
protože se stoupá nahoru po sjezdovce, než se 
závod otevře. Ze závodního pole se tak vytvo-
ří jakýsi trychtýř, ve kterém to vůbec nebylo 
příjemné. V něm jsem se asi 45 minut snažil 
protlačit do nějaké stopy, abych mohl opravdu 
vyjet na trasu a udělat si nějaké své tempo. Až 
potom jsem teprve začal vnímat, co se kolem 
mě děje. Až tam se dostavila euforie z toho, 
jakou nádherou projíždím, že jsem opravdu 
tady a že prostě do cíle dojedu stůj co stůj.

Jak dlouho se jede takový závod a v jakých 
podmínkách?

Vítěz Vasalopettu ho jel asi čtyři hodiny, já 
jsem ho poprvé jel přes devět hodin a letos 
přes osm hodin. Jede se lesem i pláněmi, 
občas nějakými městečky, většinou rovným 
terénem. Každých deset kilometrů jsou 
občerstvovací stanice. Závod tvoří několik 
závodních stop, takže závodníci mohou jet 
vedle sebe a prohodit pár slov, ti rychlejší vás 
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• Narodil se v Hustopečích v roce 1993. 

Vystudoval zdejší gymnázium, 

absolvoval Provozně-ekonomickou 

fakultu Mendelovy univerzity v Brně.

• Před sedmi lety se při sledování 

televize rozhodl zúčastnit nejtěžších 

běžkařských závodů světa, přestože na 

běžkách nikdy nestál. Kromě Jizerské 

padesátky zdolal třeba italskou 

Marcialongu nebo švédský Vasaloppet.

• V současnosti se na plný úvazek věnuje 

vinařství – převzal sklep a vinice po 

dědečkovi v Kobylí.
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mohou jakoby předjet. Je to příjemné a když 
vám opravdu nejde o ta první místa, a jedete si 
to jen užít, tak je to nádhera.

Postihla vás i nějaká krize?
Letos ano, protože jsem podcenil přípravu 

běžek. Špatně jsem je navoskoval a hodně mi 
to klouzalo, takže od nějakého padesátého 
kilometru jsem to opravdu chtěl mít za sebou, 
v jeden moment jsem to chtěl i vzdát. Ale tím, 
že už jsem tam byl letos podruhé a věděl jsem, 
co mě čeká v dalších etapách, tak jsem to chtěl 
dojet. Navíc Vasaloppet letos slaví sté výročí, 
to mě taky hnalo dopředu. Myslím si, že jaké-
koliv závodění či výkony jsou hlavně o psychice, 
takže já jsem si to v sobě prostě nastavil tak, že 
to musím dojet.

Je to to, co bychom si z vašeho bláznivého 
dobrodružství mohli odnést my, kteří zatím 
nemáme tolik odvahy? Srovnat si věci 
v hlavě?

Víte, já když vyjedu do toho mrazivého 

ticha, tak jsem tam vlastně jen sám se sebou 
a s tou námahou. Poznávám se, zkouším, co 
vydržím, musím sám sebe hnát dopředu. Ne 
každý asi potřebuje v životě takový extrém, ale 
člověk se o sobě dozví spoustu věcí a potom si 
víc věří i v dalších oblastech života.

A co dál? Nemá vaše rodina strach pustit 
vám v televizi nějaký jiný sport?

(smích) To snad ne. Já se věnuji více spor-
tům, hraji lední hokej, v létě běh a plavání. 
Běžky mám jako srdcový koníček a tak trochu 
jako svoje honění ega. Mám radost, že to je 
něco, co je náročné, nepovede se to každé-
mu a já to dokázal. Největší výzvou je pro 
mě ale vinařství, protože jsem převzal sklep 
a vinohrady po dědečkovi, takže vinařství mě 
maximálně naplňuje a pohlcuje. A vlastně se 
to krásně hodí k těm běžkám, protože v zimě 
práce ve vinici moc není, tak si odskočím na 
nějaké ty závody a pak zase do práce.

-nov-

Káva nebo čaj?
Čaj

Ranní ptáče nebo sova?
Dřív sova, dnes kvůli 

práci ranní ptáče.
Kočka nebo pes? 

Pes
Oblíbená postava z dětství? 

Tom a Jerry
Co Vám v poslední době

 udělalo radost?  
Zásnuby s přítelkyní.

Ideální dovolená? 
Na horách.

Divadlo nebo fi lm? 
Divadlo

Oblíbená kniha? 
Já skoro vůbec nečtu, ale dřív

to býval Harry Potter.
Oblíbený citát, rčení, motto? 

Je to sice otřepané, 
ale „Nikdy se nevzdávej!“
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POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK

POZEMKY DOMY

BYTY SKLEPY

Jan Vystoupil

+420 774 999 016

(2+1, 3+1)
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 20. 4. Lektorům Centra volného času 
Pavučina přibylo množství nových povinností. 
Z rozhodnutí zastupitelstva města byla Cent-

ru pozměněna zřizovací listina a jeho aktivity 
se tak rozšířily hned o několik nových činností.

Tou veselejší je dopravní výchova na 
dopravním hřišti Lipová pro žáky čtvrtých 
ročníků základních škol. „V tomto školním roce 
je to kvůli covidové proluce umožněno i pátým 
třídám. Jinak ale samozřejmě budeme vyučo-
vat čtvrté ročníky, a to z celého Hustopečska,“ 
vysvětluje ředitel CVČ Pavučina Petr Fridrich. 

Důvodem převedení dopravní výuky pod 
Pavučinu bylo vypovězení roky trvající spolu-
práce se soukromou autoškolou, na jejímž 
základě a po dohodě s BESIPem byla oslove-
na právě Pavučina, aby výukový areál zůstal 
v kompetenci města. Pro samotné žáky a školy 
se nic nemění. „Výchova zahrnuje celkem 
10 vyučovacích hodin, kdy pět probíhá na 
podzim a pět z jara. Součástí výcviku je teorie 
i praktické překážky, a samozřejmě samotná 
jízda na kole,“ doplňuje Fridrich.

Kvůli pokračujícímu konfliktu na Ukrajině 
bylo také nutné zřídit adaptační skupinu pro 
ukrajinské předškoláčky, kterých je v Husto-
pečích už na dvě desítky. Jak již dříve informo-
vala starostka Hana Potměšilová, adaptační 
skupiny pod záštitou center volného času jsou 

jediným schůdným řešením pro obce a města, 
jak se o tyto děti postarat. „V této chvíli je 
máme na M-klubu, kde pro ně máme i zvláštní 
programy, díky kterým se seznamují s městem 
i místními dětmi. Mají zde veškeré zázemí, 
které potřebují. Snažíme se zkrátka o to, vypo-
řádat se s tou situací tak, aby to fungovalo,“ 
vysvětluje Fridrich fungování skupinky, která 
se do prostor M-klubu přesunula z provizorní-
ho zázemí přednáškového sálu kina.

Aby se prolomila i jazyková bariéra, spus-
tila Pavučina i kroužek výuky českého jazyka. 

„Výuka je určena spíše pro starší děti a dospělé, 
a je pro maximálně 15 osob. Skupinu vede paní 
Komínková z gymnázia, která se snaží kroužek 
vést tak, aby to bylo přínosné. Proto jsou účast-
níci stálí, chodí pravidelně a tvoří uzavřenou 
skupinu,“ uvádí na pravou míru Fridrich.

Další aktivity Pavučiny zůstávají beze změn 
a nové povinnosti je nijak neomezují. „Nemy-
slím si, že by nás nové aktivity nějak omezo-
valy, spíše to bereme jako výzvu,“ usmíval se 
Fridrich, když coby nový instruktor pomáhal 
dětem zvládnout své kolo.

-nov-

Pavučina má nové aktivity na Lipovce i v M-klubu

Dopravní výchova zahrnuje celkem 10 vyučovacích 
hodin.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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ne 1. 5.—19. 6.

Sdružení Q – výstava brněnského 
mezioborového sdružení. Prezentovat 
budou malby, kresby, grafi ky, plastiky 
a fotografi e. Městské muzeum a galerie. 

po 2. 5.—10. 6.
Výstava prací žáků ZŠ Nádražní – Městská 
knihovna.

so 7. 5.

9
.0

0 FC Hustopeče – Mikulov – krajská soutěž 
starších žáků.

so 7. 5.

1
0

.4
5 FC Hustopeče – Mikulov – krajská soutěž 

mladších žáků.

ne 8. 5.

1
4

.1
5 FC Hustopeče – Mikulov – krajská soutěž 

dorostu.

ne 8. 5.

1
6

.3
0 FC Hustopeče – Kostice – okresní přebor 

mužů A.

čt 12. 5.

1
9

.3
0 Znovu a líp – divadelní představení.

Hrají Kristýna Frejová a Marek Daniel. 
Vstupné 520 Kč, kinosál.

pá 13. 5.
1

7
.0

0
Pátek 13. – tajuplná noc s přespáním pro 
děti od 10 do 15 let na CVČ Pavučina. 
Přihlášení a více informací naleznete na 
www.pavucinahustopece.cz.

so 14. 5.

9
.0

0

Olejomalba – výtvarný workshop, 
cena 990 Kč za osobu. Přihlašování na 
www.pavucinahustopece.cz, 
pořádá CVČ Pavučina.

so 14. 5.

9
.3

0 Vycházka s botanikem – vycházka 
Pouzdřanskou stepí, sraz 9.30 u ZŠ
v Pouzdřanech. Pořádá CVČ Pavučina.

so 14. 5.

1
7

.0
0 Závěrečné vystoupení tanečního oboru 

ZUŠ – Společenský dům (ul. Herbenova).

ne 15. 5.

1
5

.0
0 Mauglí – dětské divadelní představení. 

Vstupné 100 Kč, kinosál.

ne 22. 5.

1
5

.0
0 Dětský karneval – pořádá farnost 

Hustopeče, v prostorách pod kostelem 
sv. Václava a sv. Anežky České.

čt 26. 5.

1
7

.0
0 Absolventský koncert žáků klavírního 

oddělení ZUŠ – sál ZUŠ Hustopeče.

so 28. 5.

9
.0

0 FC Hustopeče – Dambořice – krajská soutěž 
starších žáků.

so 28. 5.

1
0

.4
5 FC Hustopeče – Dambořice – krajská soutěž 

mladších žáků.

ne 29. 5.

1
0

.0
0

Míša Růžičková: Pohádková království – 
písničková show pro děti. Vstupné 250 Kč 
(www.ticketportal.cz), Společenský dům 
(ul. Herbenova).

ne 29. 5.

1
4

.1
5 FC Hustopeče – Přímětice – krajská soutěž 

dorostu.

ne 29. 5.

1
5

.0
0 Den koní – společné vystoupení dětí a koní 

z kroužků Chovatelů, pořádá CVČ Pavučina.

ne 29. 5.

1
6

.3
0 FC Hustopeče – Nosislav – okresní přebor 

mužů A.

kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče

05 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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Kontakt:

Turistické informační centrum  Hustopeče

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

hustopece.cz ∙ kinohustopece.cz

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
∙ papír, plast, nápojové kartony: 3. 5.
∙ bioodpad: 9. a 23. 5. 
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
2. 5. | 16. 5. | 30. 5.

so 4. 6.
Sousedský piknik – přátelské setkání na 
Křížovém vrchu. 

ne 19. 6.
Concentus Moraviae – vystoupí Sirba Octet, 
Galerie Kurdějov 88.

pá 24. 6.
Concentus Moraviae – vystoupí Balint 
Karosi, kostel sv. Václava a sv. Anežky České.

Připravujeme:

Brzy v kině
www.kinohustopece.cz

od  5. 5.  Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství / akční, USA

od  19. 5. Co jsme komu všichni udělali? / komedie, F

od  26. 5.  Top Gun: Mavrick / akční, USA

od  2. 6.  Pánský klub / komedie, ČR

od 30. 6.  Mimoni: Padouch přichází / animovaný, USA

www.topoptik.cz

Hustopeče
Smetanova 1

platí do 30. 5. 2022

Samozabarvovací 
brýlové čočky

v Top Optik
ZEISS za cenu čirých

Vision Partner

ušetříte
až 2000,–

+ měření zraku
ZDARMA
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Využijte možnosti zakoupit si v předprodeji vstupenky na koncerty festivalu Concentus Moraviae konané v našem městě se slevou 50 Kč.
Tato nabídka platí do 30. května, po tomto datu budou vstupenky nabízeny za plnou cenu.

Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru tel. 530351418, 419.

 25. 4. Sýkorky, labutě, sovy, čápy a spoustu 
dalších opeřenců všech barev, tvarů a veli-
kostí mohli v pátek 22. dubna v Sokolovně ve 
Velkých Pavlovicích zhlédnout návštěvníci 
veřejné výstavy Obrazy – odrazy křídel, která 
byla vyvrcholením celoročního environmen-
tálně výtvarného projektu mateřských škol 
Hustopečska pod záštitou Místního akčního 
plánu vzdělávání (MAP Hustopečsko).

Osloveny ke spolupráci byly všechny 
Mateřské školy Hustopečska a pozvánku přija-
lo devět z nich. Z Hustopečí se zapojily obě 
školky, a obě připravily velmi zajímavé prezen-
tace.

Autorkou projektu je ředitelka Mateřské 
školy Dobřínsko a volnočasová ornitoložka 
Michaela Mrázová, která spojila síly s ředi-
telkou Hustopečské školky Pastelka Blankou 
Nešporovou. „Mně se ten nápad moc líbil, 
protože materiály České společnosti ornitolo-
gické byly opravdu krásně propracované, takže 
to děti hned zaujalo. Využili jsme oblast Příro-
dě na dosah pro mateřské školy, a to jak meto-
diku, tak pracovní listy. Za půl roku jsme stihli 
pracovat s tématy V ptačí spižírně, Jarní migra-
ce a Proč si ptáci staví hnízda. Míša Mrázová 
nás seznámila s krásnými fotografi emi ptac-
tva MVDr. Klauduse, podle nichž jsme kreslili 
repliky. Já jsem zase doladila závěr projektu 

interaktivními prvky, aby se děti na vernisáži 
pobavily, když se na výstavu přijdou podívat 
a ukázat ji rodičům. Navíc jsme jako dárek 
získali od MAPu atlas ptáků a dalekohled na 
pozorování ptáků, takže to celé bylo hodně 
intenzivní a myslím si, že děti si dobře zapa-
matují  základní informace o životě ptáků,“ 
neskrývala nadšení z úspěšného projektu 
Blanka Nešporová.

Doufejme, že originální interaktivní vzdě-
lávací výstavu si brzy budeme moci prohléd-
nout i přímo v Hustopečích. „Je to v jednání, 
uvidíme, kde a kdy se nám podaří najít vhod-
né prostory. Určitě to stojí za vidění, ty výtvory 
jsou opravdu velmi povedené,“ pochválila děti 
Nešporová.

-nov-

Školčátka celého Hustopečska vytvořila interaktivní výstavu
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CONCENTUS MORAVIAE
31/5-27/6 2022

varhany

30 

CONCENTUS MORAVIAE
31/5-27/6 2022

Richard Schmoucler / housle, um. vedoucí

00
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 13. 4. V úterý 12. dubna se na obou husto-
pečských základních školách konal zápis 
dětí do první třídy. A byl přesně takový, jak 
si jej pamatujeme z dob předcovidových – 
slavnostní, veselý a plný očekávání. „Zápis 
jsme letos uspořádali způsobem nám dobře 
známým, to znamená, že jsme přihlášené 
děti rozdělili do pěti velkých skupin, kdy na 
každou skupinku byly připraveny dvě paní 
učitelky s krátkým programem,“ seznámil nás 
s průběhem zápisu na Základní škole Komen-
ského ředitel Jaroslav Vysloužil.

Na Základní škole Nádražní naopak už 
roky spoléhají na rovný „souboj“ jeden proti 
jednomu. „My máme zápis pojatý velice indivi-
duálně, kdy si s každým dítětem pohovoří 
jeden učitel. Máme to takto osvědčené z dob 
minulých a rádi jsme se k tomu letos opět 
vrátili,“ vysvětlila ředitelka Ivana Matějíčková.

Žádné velké zkoušení znalostí z předškol-
ních kurzů se tak nekonalo. Do obou škol se 
děti spíše přišly seznámit s novým prostředím 
a třeba i s budoucí paní učitelkou. „Nechceme 
po nich nic složitého. Spíš jsme už na sezna-
movacích setkáních s rodiči avizovali, že je 
třeba, aby děti správně vyslovovaly, aby se 
o sebe dokázaly postarat, aby byly soběstač-
né. Zbytek je naučíme my, od toho jsme tady,“ 
usmívala se Matějíčková.

Co se týká počtu přihlášených dětí, tak 

každá škola hlásí okolo 60 přijatých přihlášek. 
„U nás na Komendě otevřeme pravděpodobně 

tři třídy. Uvidíme, kolik bude odkladů a kolik 
přihlášek se nám dubluje s Nádražkou. Sejde-
me se proto s paní ředitelkou, která může 
z kapacitních důvodů otevřít třídy pouze dvě. 
Společným cílem samozřejmě je, aby se všech-
ny děti, které se chtějí vzdělávat v Hustopečích, 

ať už jsou přímo z města či okolí, na školu 
dostaly,“ shrnul ředitel Vysloužil.

Ani v jedné škole překvapivě nezazname-
nali přihlášky dětí z Ukrajiny. Některé se však 
již na hustopečských školách vzdělávají.

-nov-

 12. 4. Přestože základní i mateřské školy 
mohou děti navštěvovat už několik měsíců 
bez jakéhokoliv omezení, společných akcí, 
třeba pro rodiče, zatím moc nebylo. Toho 

využili v Mateřské škole U Rybiček a pozvali 
celé rodiny na dobrodružné odpoledne.

„Rodiče už jsme opravdu dlouho neviděli, 
a i z jejich strany přibývalo takových stesků po 

nějaké společné akci. Proto jsme se rozhodli 
využít prvních teplých dnů a uspořádat tako-
vou stezku v naší nové zahradě, kdy si na deseti 
zastaveních mohou zadovádět se svými dětmi 
a setkat se a popovídat si i s námi, učitelkami,“ 
usmívala se ředitelka Kouřilová, když dětem 
rozdávala soutěžní kartičky.

A tak se nově zrekonstruovaná zahrada 
stala dějištěm ryze velikonočních disciplín. 
Skákalo se kolem velikonočního vajíčka, háze-
ly se kroužky na mrskačky, s vajíčkem na lžič-
ce se procházelo mezi překážkami. Připraven 
byl i vyladěný fotokoutek, dodávky slaďouč-
ké mrkve pro velikonočního zajíčka, tajem-
ný pytel a spousta dalšího. „Na závěrečném 
stanovišti děti s rodiči vyrábí květiny z plasto-
vých víček, které následně zavěsí na vstupní 
branku školky, takže doufáme, že nám to tu 
pěkně rozkvete. Za odměnu pak děti samo-
zřejmě dostanou perníčky a nějaké to vajíčko,“ 
prozradila Kouřilová.

Až půjdete kolem Mateřské školy U Rybi-
ček, podívejte se na vstupní branku – podle 
zavěšených květin poznáte, kolik dětí a rodičů 
si velikonoční odpoledne nenechalo ujít...

-nov-

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Budoucí prvňáčci si vybírali svou školu

Stezka na zahradě U Rybiček nadchla malé i velké

Do obou škol se děti přišly seznámit s novým prostředím.
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Rodiče i děti se těšili ze společného odpoledne.
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Adaptační dny v Pastelce
V měsíci dubnu a květnu probíhají v naší 

školce Pastelce adaptační dny pro děti, které 
chtějí od září 2022 navštěvovat naší MŠ. 
Adaptace bude vždy první dvě úterý v těch-
to měsících. Děti se seznámí s prostředím, 
s paní učitelkami, vyzkouší si společné hraní 
či nabízené činnosti. A v září se dětem bude 
snáze přicházet do vyzkoušeného a známého 
prostředí. Těšíme se na Vás, milé děti. 

Divadýlko v Pastelce
V úterý 15. března k nám do školky přijelo 

divadlo Kejkle s pohádkou Šípková Růžen-
ka. Herecký výkon paní Klímové a kvalitní 
divadelní scéna s loutkami a rekvizitami nám 
všem přinesla úsměv na tváři a krásný kulturní 
zážitek.

Zápis do základních škol
12. dubna 2022 proběhly zápisy do základ-

ních škol v Hustopečích. Z naší mateřské školy 
Pastelka se šlo zapsat 42 dětí. Určitě to všem 
vyšlo a v září nastoupí do 1. tříd. 

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA

Co nového v naší školce?
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Děti sledovaly pohádku se zatajeným dechem.

V naší školce máme velmi šikovné děti, které 
rády malují a tvoří. Tyto jejich výtvory jste si 
mohli prohlédnout v Městském muzeu a gale-
rii až do 24. 4. 2022. Součástí výstavy prací 
našich dětí byly i společné rodinné práce, kdy 
se do tvoření zapojili i rodiče a v rámci soutěže 

„Jak trávíme dlouhé zimní večery“ vyrobili se 

svými dětmi oblíbené písničky. Všechny třídy 
se již na tuto výstavu vypravily podívat a děti 
byly nadšené, když spatřily svůj obrázek.

Je jaro, a tudíž i čas zápisů dětí do základ-
ních škol. Naši předškoláci se přípravě do školy 
pilně věnují, ale aby věděli, na co se mají těšit, 
je potřeba jim prostředí školy také ukázat. 
Proto se v pátek 1. 4. 2022 vydali na ZŠ Nádraž-
ní, kde si prohlédly školní družinu, učebny 
a tělocvičnu, starší děti pomohly každému 
vyrobit vlastní placku na aktovku a ukázaly jim 
tisk na 3D tiskárně. Dětem se prohlídka školy 
moc líbila.  

A pak již následovaly samotné zápisy do 
1. tříd, u nichž byly přítomny i paní učitelky 
z mateřské školy. 

Slunečné pondělní odpoledne 11. 4. jsme 
využili k tomu, abychom se po dlouhé době 
setkali na společné akci s rodiči s dětmi 
a vytvořili Velikonoční stezku. Na školní zahra-
dě tak vzniklo 10 stanovišť, na kterých děti 
musely plnit takové úkoly jako skok v pytli 
kolem velikonočního vajíčka, odvoz mrkviček 
zajíčkovi nebo házení na pomlázku. Každý 
se mohl vyfotit ve velikonočním fotokoutku 
a také si vyrobit kytičku z PET víček, kterou pak 
ozdobil plot před budou školky. Už teď se na 
další podobné akce moc těšíme. 

Kolektiv školky MŠ U Rybiček 

Jaro U Rybiček nezná nudu
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Velikonoční stezka připravila pro děti spoustu úkolů.

LUŠTĚNÍ
pro děti
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ZŠ KOMENSKÉHO

Navštívili jsem Ovčí terasy a vyšlápli na rozhlednu
V pátek 25. března bylo krásné jarní počasí 

a pátá třída vyrazila na výlet (spojený s opako-
váním prvouky) na Farmu Ovčí terasy u Němči-

ček. Farma se nachází v krásném koutě přírody 
Modrých hor, z teras farmy jsou moc pěkné 
výhledy do okolní krajiny. Podívali jsme se na 

zvířátka, stádo oveček se vyhřívalo na sluníč-
ku, takže jsme si je mohli zblízka prohléd-
nout a zopakovat si, co o nich všechno známe, 
k čemu jsou užitečné. Farma je velmi hezké 
místo k odpočinku a relaxaci v přírodě a mezi 
zvířaty, ale také k ochutnání nejrůznějších 
dobrot z regionálních potravin, a tak je určitě 
dobrým cílem výletu i pro rodiny. Po prohlíd-
ce farmy jsme se vydali o pár kilometrů dále 
k Velkým Pavlovicím na rozhlednu Sluneč-
ná, kterou jsme již několikrát navštívili. Ale 
až dnes krásně svítilo sluníčko a my jsme se 
mohli potěšit nádherným výhledem na region 
i na Pálavu. Sledovali jsme okolí i z výhledu 
pod rozhlednou, kde je umístěný velký dale-
kohled, kterým je možné přiblížit si jakýkoliv 
cíl v okolí. Posílili jsme se svačinkou a vydali 
jsme se na výšlap cyklistickou stezkou mezi 
vinohrady, kde jsme pozorovali probouzející 
se vinice a přírodu. Počasí nám přálo, a tak se 
nám výlet hezky vydařil, přivezli jsme si pěkné 
zážitky a posílili si výšlapem fyzickou kondici. 
A jak se učíme ve škole – pohybem ke zdraví.

Monika Rais

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

V nohách máme několik kilometrů.
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Aprílové novinky na naší škole
První aprílový den se konal 42. ročník Břeclav-
ské laťky, 19. ročník Memoriálu Jiřího Horní-
ka. Naši školu zde reprezentovalo celkem 
sedm žáků. Z Břeclavi si žáci odvezli dvě 

1. místa a celkové 5. místo v kategorii družstev.
V dubnu se konal i turnaj pátých ročníků 
v přehazované. Děti se konečně dočkaly 
a mohly si společně zasoutěžit. Absence 
hodin tělesné výchovy po dobu distanční 
výuky sice byla při práci s míčem trošičku znát, 
ale bojového ducha to dětem neubralo. Všich-
ni se snažili a šli do toho naplno! Třída 5. A sice 
tentokrát 5. B porazila, ale v příštím turnaji 
jim to určitě budou chtít vrátit. Sportu zdar!

U soutěží ještě zůstaneme, vítězové tříd-
ních kol v recitační soutěži postoupili do škol-
ního kola. O tom, že je o přednes zájem, nás 
přesvědčilo nejen 27 šikovných recitátorů, ale 
také hojná účast rodičů a prarodičů.

Soutěžit mohly i děti, které baví malo-
vat, kreslit, tvořit. Během posledního měsíce 
odevzdávaly svá díla do výtvarné soutěže na 
téma „Hlava v příslovích“. Nejnápaditější díla 
byla oceněna nejen drobnými cenami, ale 
hlavně uznáním od spolužáků. 

Vybraní žáci z devátých ročníků vyjeli na 
exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany. Po 
prohlídce a dotazech se zastavili v nedalekých 
Dalešicích. V pivovaru známém z fi lmových 

Postřižin absolvovali prohlídku jeho historické 
části a pochutnali si na místních specialitách. 

Sedmáci představili svým spolužákům 
téma husitské revoluce prostřednictvím nacvi-
čených scének. Mohli jsme v přímém přenosu 
sledovat upálení mistra Jana Husa, první praž-
skou defenestraci nebo třeba Jana Žižku v čele 
táboritů.

Mladší děti si užívaly velikonoční přípravy. 
Na Křížovém kopci neposedný zajíček rozhá-
zel košík plný vajíček! Ale děti všechna vejce 
našly a k tomu si připomněly tradice a zajíma-
vosti o Velikonocích. Sladkou tečkou na závěr 
byla mrkvičková odměna. 

Po několika letech jsme se opět setkali 
v nafukovací hale, kde pro nás starší spolužáci 
nachystali několik stanovišť, jejichž tématem 
byl Den země. 

Vyvrcholením měsíce byl čarodějnický den. 
Kouzelníků a čarodějnic po škole pobíhalo 
velké množství, po závěrečném sčítání ale 
musíme konstatovat, že počet dětí (ani paní 
učitelek) se nezměnil. 

Kolektiv ZŠ Komenského
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Na Nádražce jsme vítali jaro

ZUŠ Hustopeče byla odměněna

Téměř celý duben se u nás nesl v duchu vítá-
ní jara a příprav na Velikonoce. Šesťáci pekli 
muffi ny, sedmáci dělali jarní pomazánky, 
v družině děti tvořily symboly jara a Velikonoc 
a v neposlední řadě jsme se dozvěděli, jak se 
velikonoční svátky slaví jinde ve světě. 

Důležité milníky přinesl duben pro naše 
budoucí a brzy i bývalé žáky. V úterý 12. dubna 
se konal zápis do prvních tříd a pro velký zájem 
příští školní rok otevřeme rovnou tři první třídy. 
Ve stejném termínu deváťáci konali přijímací 
zkoušky na střední školy. Jistě všichni úspěšně. 

Na konci měsíce jsme v městské knihovně 
připravili pro veřejnost jarní výstavu žákov-
ských prací, kterou budete mít možnost 
navštívit od 2. května do 11. června a na kterou 
Vás srdečně zveme. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

V lednu začali na naší škole pracovat malíři 
z místního učiliště. Každé všední dopoled-
ne se věnovali stěhování, malování, uklízení 
a zase stěhování. Odpoledne muselo být vše 
v takovém pořádku, aby výuka mohla pokra-
čovat. A výsledek stojí za to. Celá škola se 
rozzářila, a to nejen čistotou, ale také veselý-
mi barvami. 

Mezitím se práce s barvou odehrávala také 
ve výtvarném oboru, barvy však nepokrývaly 
stěny, ale papír – chystala se totiž díla na výsta-

vu v Domě U Synků.
A do tohoto mumraje se zcela nenápadně 

odehrávala práce třetí – příprava na soutěže. 
Nejdříve se vybraní žáci objevovali ve škole 
nad rámec svých běžných hodin, některé 
skladby zaznívaly ze dveří častěji než obvyk-
le… Poté se malá skupinka žáků s učiteli sešla 
u budovy ZUŠ již brzy ráno a společně vyrazi-
la do jiného města. Tam pak žáci bojovali ne 
zbraněmi, ale umem hry na nástroj, zpěvem, 
či tancem – nejdříve v okresních kolech a ti 
úspěšnější i v kolech krajských.

Celkem naši hustopečskou ZUŠ reprezen-
tovalo 14 sólistů a 12 tanečníků. A jak to dopad-
lo? Posuďte sami: 

ZPĚVÁCI:
Karolína Plešingerová  2. místo, 
Anežka Klepáčová   2. místo,
Tadeáš Čermák   2. místo,
Veronika Křížová   1. místo,
Marie Klepáčová   1. místo, 
Eliška Brúčková   1. místo okresní  kolo 
  3. místo krajské kolo, 
Jakub Straka   1. místo okresní kolo,
 – čestné uznání krajské kolo, 
Miroslav Brúček   1. místo okresní kolo, 
  1. místo krajské kolo 
 – postup do ústředního kola.

TRUMPETISTÉ: 
Adam Konečný  1. místo, 
Mikuláš Špaček  3. místo.

FLÉTNISTÉ: 
Anna Ondrůjová  1. místo okresní kolo, 
 2. místo krajské kolo, 
Adéla Horáková  1. místo okresní kolo, 
 3. místo krajské kolo, 
Rebecca Brehler  1. místo.

BUBENÍK: 
Filip Hubička 1. místo okresní kolo, 
 1. místo krajské kolo.

TANEČNÍCI: 
Birkenfeld Isabella, Brabcová Zuzana, 
Čermáková Kateřina, Ebachová Ema, 
Kadrnková Linda, Kosturková Natálie, 
Kratochvílová Sofi e, Rampáčková Karolína, 
Robošová Klára, Soukopová Laura, 
Svobodová Marina a Urbánková Jitka 
  3× stříbrné pásmo, 
 1× pásmo bronzové.

A tak tři zcela rozdílné práce přinesly naší 
škole společnou odměnu – velikou radost. 

Děkuji žákům i jejich pedagogům a společ-
ně s nimi se z této odměny těším.

Miroslav Brúček, 
ředitel ZUŠ Hustopeče

ZŠ NÁDRAŽNÍ

ZUŠ HUSTOPEČE
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Dětem v družině vznikaly pod rukama symboly Velikonoc.

Na naší škole máme velké talenty.
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Jak trávíme čas na Domově mládeže?

Pomáháme 
občanům
Ukrajiny

Měsíce únor a březen nás potrápily covidem. 
Na chvíli se uzavřel Domov mládeže. Doufá-
me však, že všechno špatné už je za námi 
a budeme trávit čas spolu různými aktivitami. 
Nelenili jsme a ihned se pustili do společných 
zážitků. 

Za slunného odpoledne jsme se vydali do 
rozkvetlých mandloňových sadů. Procházka 
byla pestrá, výhled z rozhledny na panorama 
Hustopečí byl ještě krásnější. Odměnou nám 
byla moc dobrá zmrzlina. Nezapomínáme ani 
blahopřát oslavencům, které obdarováváme 

sladkostmi a ručně vyráběnými přáními. Na 
chvíli jsme se stali také zahradníky, přesazova-
li jsme fi alky. I nadále pokračujeme v projektu 
Šablony, a to v deskových hrách. Zároveň se 
učíme i novým hrám. Velikonoční svátky jsme 
si udělali barevné a veselé tím, že jsme tech-
nikou „quilling“ vyzdobili velikonoční vajíčka. 

Věříme, že už nám do cesty nic nevstoupí 
a užijeme si i další naplánované akce. Mezi 
ně patří oblíbený táborák a společný turnaj 
v kopané.

Vychovatelky

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Soutěže malířů v Uherském Brodě 

Máme za sebou poznávací zájezd do Osvětimi a Krakova

Ve dnech 31. 3.–1. 4. 2022 se žáci naší školy 
zúčastnili Mezinárodní soutěže žáků oboru 
malíř v Uherském Brodě. 

Soutěžilo pět škol – SOU Uherský Brod, SOŠ 
stavební Kolín, SOU Jarov Praha, SOU Valaš-
ské Meziříčí a SOŠ a SOU Hustopeče. Každou 
školu zastupovali dva žáci, od nás to byl Hynek 
Toman a Brigita Streitová.

Zadání malby znělo „Zvířecí miláček“. 
Všech 10 soutěžících se s chutí pustilo do práce 
a na zdech chodby v ploše o velikosti 1 × 2 m 
se začala rýsovat různá zvířata. Koně, papouš-
ci, pes, medvěd, liška, chameleon či kočičky 
během několika hodin oživili místní chodby.

Náš žák 3. ročníku oboru Malíř a lakýrník 
Hynek Toman si vybral malbu chameleona 
a žákyně 1. ročníku Brigita Streitová malovala 
kočku, se kterou se nakonec v soutěži umístila 
na 1. místě.

Pavla Medlová, učitelka odborného výcviku Fo
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Naše studentka zvítězila se svou malbou kočky.

V úterý 12. dubna 2022 jsme s žáky naší školy 
navštívili rozsáhlý areál Osvětim-Březinka 
a královské město Krakov. Program byl nabitý, 
proto byl odjezd od školy v brzkých ranních 
hodinách.

Nejdříve jsme absolvovali prohlídku 
největšího nacistického koncentračního 
a vyhlazovacího tábora své doby. Prohlídka 
trvala 3,5 hodiny. Po celou dobu jsme měli 
profesionálního průvodce, který vše komento-
val a odpovídal na dotazy žáků. Přiblížil nám 
okamžiky děsivé minulosti, popsal nelidské 
zacházení s vězni a uvedl několik autentických 

příběhů přeživších. Výklad byl obsáhlý, dozvě-
děli jsme se vše o funkci tábora a na vlastní oči 
jsme viděli místa, kde lidé přežívali, pracovali, 
vykonávali hygienu a další. Tu si každý uvědo-
mí, jak moc je tenká hranice mezi životem 
a smrtí a jak je nutné vážit si každé minuty 
našeho života a doufat, že něco tak hrůzného 
se již nebude opakovat.

V odpoledních hodinách jsme přejeli do 
Krakova. Toto město patří mezi 15 nejoblíbe-
nějších turistických destinací v Evropě. Obdi-
vovali jsme hradní návrší Wawel, prošli si 
Hlavní náměstí s proslulou tržnicí Sukiennice 

a Mariánským kostelem. Osobní volno každý 
využil po svém, někteří nakupovali typické 
polské krowky či suvenýry, jiní si dali něco 
dobrého v kavárně nebo prošli velikonoční trhy. 
Po dvouhodinovém rozchodu jsme v odpoled-
ních hodinách opustili město a vydali se na 
zpáteční cestu. 

Věříme, že si každý odnesl plno zážitků 
a poznatků. Ať už to byly stopy minulosti, ze 
kterých mrazí či příjemné pocity ze sluncem 
zalitých krakovských ulic vonících preclíky 
a čokoládou.

Kateřina Bališová

Od 16. 3. 2022 poskytuje naše škola 
na základě ubytovacích příkazů 
KACPU ubytování občanům Ukrajiny 
na Domově mládeže. První skupina 
v počtu 21 osob byla ubytována 
16. března, od 11. dubna přijelo dalších 
17 osob. Abychom těmto lidem v jejich 
nelehké situaci usnadnili orientaci 
nejen v legislativě, ale i v oblastech 
zdravotnictví, školství, dopravy 
a seznámili je s naším regionem, 
uspořádali jsme ve středu 13. dubna 
komunitní setkání. Sešlo se nás celkem 
25. Vzájemně jsme se představili 
a během připravené prezentace jsme 
postupně zodpovídali dotazy. Někteří 
už aktivně pracují, děti se zapojují do 
života v Hustopečích, ať už využitím 
služby „Hlídačka Hustopeče“ nebo 
návštěvou dalších nabízených aktivit. 
Prostřednictvím naší absolventky se 
do celého dění, ať už organizačně, či 
tlumočnicky, zapojila její maminka, 
paní Ludmyla Drebot, které patří velké 
poděkování.

Stanislava Gergelová

Své příspěvky můžete zasílat i vy! A to na mail listy@hustopece.cz.
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Studenti i učitelé Gymnázia T. G. Masaryka 
Hustopeče mají za sebou perné období. Žáci, 
kterým se dařilo ve školních kolech soutěží, 
postoupili do vyšších kol a poměřovali své 
znalosti a dovednosti s ostatními vrstevníky. 
Souběžně započaly maturitní písemné práce 
a konaly se přijímací zkoušky pro zájem-
ce o studium. Některé třídy volno využily 
a v rámci projektových dnů se vzdělávaly 
formou mimoškolních aktivit.

Žákům se velmi dařilo v okresních 
kolech olympiád. Kvartán Matěj Šrubař se 
účastnil chemické a umístil se na krásném 
3. místě. Josef Fojtík z tercie obsadil v děje-
pisné 3. místo a Martina Knoflíčková, také 
z tercie, sedmou příčku. Hanka Straková byla 
v biologickém klání čtvrtá a Dobromi-
la Klepáčová devátá (obě z tercie). 
Studentky Barbora Kršková ze 
sekundy, Karolína Kosová z kvar-
ty a Jindřiška Hovězáková ze 
sexty uspěly v okresním kole 
konverzační soutěže v anglic-
kém jazyce: vyhrály první 
místa ve všech kategoriích. 
V olympiádě z českého jazyka 
byla Barbora Oháňková pátá 
a Amálie Ježorková sedmá (obě 
ze sexty).

Výrazných úspěchů dosáhl v kraj-
ských kolech Jan Bartoň z kvinty – v olym-
piádě ze zeměpisu byl 7. a volympiádě zchemie 
se umístil na 8. místě. V olympiádě z francouz-
ského jazyka v kraji zabodovaly výrazně naše 
studentky: Zuzka Rubášová z kvinty byla 
třetí, Nikol Hauková z kvarty čtvrtá a Matylda 
Střelcová šestá.

Úspěchy slavili studenti i v recitačních 
soutěžích: Eliška Brúčková z primy zauja-
la porotu v recitační soutěži Dětská scéna: 
získala 2. místo a postoupila do krajského kola. 
Kateřina Šnyrchová (1. A), Miroslav Brúček 

(3. A) 
a Emma 
P r o c h á z k o -
vá ze septimy 

se zúčastnili 
soutěže Puški-

nův památník. 
V hudební katego-

rii předvedli dvě ruské 
písně a svým skvělým výko-

nem si zajistili postup do celostátního kola 
v Praze.

Ve dnech, kdy maturanti psali písemné 
maturitní práce nebo zájemci o studium sklá-
dali přijímací zkoušky, zvolili někteří učitelé 
vzdělávací aktivity mimo školu. Prima se vyda-
la do Pasohlávek a seznámila se s Bránou do 
Římské říše. Žáci si v rámci programu vyzkou-
šeli např. římskou bojovou taktiku – boj v útva-
ru zvaném „želva“ (testudo). Do Kurdějova se 

vypravila sekunda – poznávali areál gotického 
obranného kostela. Do Brna, do Pražákova 
paláce a do Diecézního muzea zamířila tercie 
a porovnávala středověké a moderní a součas-
né umění. Kvarta pobyla v Městské knihovně 
v Hustopečích a dozvěděla se zajímavé infor-
mace o místních pověstech. Botanická zahrada 
byla cílem jarní exkurze kvinty. Sexta, septima 
a 1. A se vydaly do Nosislavi do mokřad hledat 
vzácné modré žáby a 2. A jela do ZOO a procvi-
čovala česko-anglickou terminologii zvířat.

Samozřejmě že zbyl čas i na ozvláštně-
ní výuky maturantů – v rámci speciálního 
programu testovali svoji daňovou gramotnost. 
Primáni měli možnost navštívil s několika 
dalšími žáky muzikálové představení Sněhu-
rka a já v Městském divadle v Brně. A gymná-
zium nezapomnělo ani na milovníky sportu – 
po Velikonocích se konal sportovní den.

Dagmar Langarová za kolektiv pedagogů

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Projekt Erasmus+ KA1 pokračuje
V termínu 21.–25. 3. 2022 jsme se s kole-

gou Mgr. Pavlem Příborským v rámci zapo-
jení našeho Gymnázia T. G. Masaryka do 
projektu Erasmus KA1+ zúčastnili společně 
s dalšími 19 kolegy z celkem sedmi evropských 
států vzdělávacího kurzu „Promoting STEAM 
Education through Teacher Training" v krásném 
starobylém portugalském městě Porto. Orga-
nizátor kurzu Dorea Educational Institute 
z Kypru připravil zajímavý program s praktic-
kými úlohami, které vyzkoušíme ve výuce se 
studenty. 

STEAM označuje poměrně nový, ale čím dál 

více populární koncept výuky, o kterém větši-
ně lidí chybí praktické informace. A to je velká 
škoda, protože přes těch pět písmenek může 
vést cesta k lepším výsledkům ve škole, k větší 
chuti do učení nových věcí nebo na druhé 
straně k efektivnějšímu využívání času rodičů 
nebo kantorů. 

Zkratka STEAM vznikla z prvních písmen 
anglických názvů Science – věda, Techno-
logy – technologie, Engineering – technika, 
Art – umění a Math – matematika. Může se 
zdát, že se jedná o složení pěti samostatných 
oborů, ale STEAM je více o speciálním přístu-

pu k výuce technických předmětů zahrnující 
využití nejrůznějších kreativních aktivit, jako 
například hry, tance, hudby, vizuálního umění 
či divadla. STEAM tedy nepředstavuje klasic-
ký způsob vzdělávání, ale přibližuje výuku 
reálnému životu a nahrazuje příliš teoretické 
a izolované pojetí výuky vzájemným větším 
propojením předmětů.

Petr Dvorník

Duben – měsíc úspěchů našich studentů
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Studenti se vzdělávají i mimo školní lavice.
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Do ulic města vyšli malí parkouristé
 23. 3. Začalo nám jaro a venkovní sluníč-
ko vybízí k procházkám a dalším aktivitám. 
Z tělocvičny ZŠ Komenského se do ulic města 
přesunul i parkourový kroužek. „Parkour 
je disciplína, při které se člověk učí fyzicky 
i psychicky efektivně překonávat překážky. 
Je to městský sport, vznikl venku, proto se 
snažíme co nejvíce chodit ven, když to počasí 
dovolí. Ve skupince máme 18 dětí, ale máme 
kapacitu až 25 dětí. Scházíme se každé úterý 
od 16.30 do 18 hodin,“ představil netradiční 
sportovce lektor Michal Taláb, který se parkou-
ru věnuje téměř 10 let.

Hustopečská skupinka je součástí komuni-
ty Improve Yourself, která zajišťuje parkouro-
vé a další aktivity po celém Česku. „Jsme jeden 
z největších spolků pro zlepšování sportovních 
dovedností dětí,“ říká Taláb a dodává, že on 
sám trénuje kromě Hustopečí i v Židlochovi-
cích, Břeclavi, Hodoníně a dalších městech.

Skákání, salta a přemety po veřejných 
prostranstvích často nebudí dojem, že jde 
o sport, na někoho dokonce může působit 
spíše jako vandalizmus. Opak je však prav-
dou a v Hustopečích se s negativními reak-
cemi okolí skupinka nesetkává. „Když jdeme 
s dětmi, tak se to opravdu nestává, spíš se na 
nás kolemjdoucí usmívají a sledují, co se vlast-
ně učíme. Když jsem ale někde sám, tak se 
občas nějaké nedorozumění objeví, ale vždyc-
ky si to vysvětlíme,“ usmívá se Taláb, jehož 

přemety a výskoky po hradbách u staré pošty 
budily respekt.

Že se jedná o profesionální sport doka-
zuje i zařazení parkuru do ofi ciálních disci-
plín České federace gymnastiky. „Dělají se 
soutěže v kategoriích style a speed run, kde 
jsem už měl nějaké svěřence. Obvyklejší jsou 
ale jamy, což jsou velká setkání, při kterých 
si parkouristé navzájem ukazují, co a jak se 

naučili, předáváme si zkušenosti, což v jiných 
závodních sportech moc nevidíte. Parkouristé, 
kteří se pak vypracují pracují jako kaskadéři, 
točí reklamy nebo právě dělají lektory dalším. 
Nejčastěji to ale máme jako volnočasový koní-
ček,“ vysvětluje Taláb.

Na podobné soutěže musí hustopečští ještě 
chvíli trénovat, ale našlápnuto mají dobře.

-nov-

Děti se učí fyzicky i psychicky překonávat překážky. 
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Hustopečští fotbalisté vítězí, pomáhají i vzdělávají
 5. 4. Hustopečský fotbalový klub má posled-
ní dobou aktivit na rozdávání a úspěchy sbírá 
kde to jen jde. Zapracovali na trénincích s ukra-

jinskými dětmi, odměňují volnými 
vstupenkami dobrovolné dárce 
krve a výborných výsledků 
dosáhli v anketě Fotbalista 
roku 2021 okresu Břec-
lav, kde brali první místa 
v kategoriích Trenér, 
Funkcionář a Fotbalista 
roku. „Je to díky aktivi-
tě lidí, kteří mají tento 
sport opravdu rádi a mají 
tu i své děti. A jako lidé se 
snažíme dělat věci tak, aby 
byly správně. Pod vedením naše-
ho předsedy Jaroslava Šebesty se tady 
dala dohromady skvělá parta lidí, která si tu 
práci užívá,“ neskrýval radost z úspěchů trenér 
mini přípravky Tomáš Létal.

Právě on inicioval uspořádání interaktivní-
ho semináře pro rodiče malých fotbalistů, na 
který do Hustopečí pozval v pondělí 4. dubna 
profesionálního fotbalového trenéra mládeže 
a současně jednoho ze čtyř lektorů Fotbalové 
asociace České republiky Slávka Ondru. „Chce-
me propojovat svět rodičů a trenérů. Chce-
me, aby rodiče měli možnost nahlédnout do 

toho, jak na výchovu pohlíží trenéři 
a naopak. To všechno proto, aby 

dítě mělo ideální podmínky 
pro sport,“ uvedl seminář 

Ondra.
Hustopečští trenéři si 

spolupráci s rodiči dětí 
pochvalují, chtějí však 
zapracovat na společ-

ném přístupu k dětem 
a sportu. „Slibujeme si 

od toho to, že budeme více 
přemýšlet o psychickém vývo-

ji dětí, aby to nebylo jen o tom 
drilu a zápasech, ale i o nějakém vývoji, 

protože psychika ve fotbale je polovina úspě-
chu,“ doplnil Tomáš Létal.

Seminář si v Hustopečích kromě trené-
rů nenechala ujít ani téměř dvacítka rodičů. 
A i když byla řeč hlavně o fotbale, získané 
poznatky by jistě využili i v dalších sportech. 
Stejně jako nadšení hustopečských fotbalistů 
do všech aktivit. „Přichází jaro, nová energie, 
nové nápady, tak se těšíme, jak se nám bude 
dařit dál,“ těší se Létal.

-nov-

SPORT

Hustopečští trenéři si spolupráci s rodiči dětí 
pochvalují.
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Jedním slovem vynikajícího výsledku dosáhli 
stolní tenisté hustopečského Agrotecu, kteří 
v právě skončeném ročníku druhé nejvyšší 
české soutěže, první ligy, skončili na krásném 
5. místě. A jenom pro představu, jeden jediný 
míček v posledním utkání v Havířově je dělil 
od vítězství, a to by znamenalo konečné třetí 
místo v tabulce. Nakonec však toto utkání 
skončilo nerozhodně 9 : 9 a tato remíza nás 
posunula na 5. místo prvoligové tabulky. Jsme 
druhým nejúspěšnějším celkem v kategorii 
mužů na celé jižní Moravě. Před námi je pouze 
Hodonín, který hraje extraligu, v níž však 
skončil na posledním místě.

Celá sezona byla pro nás velmi náročná, 
v první lize startovalo celkem 14 družstev, 
sezona byla ovlivněna množstvím odkláda-
ných utkání z důvodů covidu, ale hlavně první 
liga je nesmírně těžká soutěž. Utkání jsou 
velmi vyrovnaná, dramatická až do posled-
ního míčku. Nakonec jsme 15 utkání vyhráli, 
3 remizovali a v 8 případech jsme odešli pora-
ženi. Jako jediní jsme porazili vítěze první ligy 
celek TJ Ostrava KST B. Nejlepším hráčem byl 
Vojta Štrof, který byl v hodnocení úspěšnosti 

jednotlivců v první lize na 11. místě.
Výbornými výkony se prezentovali i všich-

ni zbylí členové mužstva Antonín Schwarzer, 
Tomáš Kopányi a Vojta Klimek. Nyní nás čeká 
chvilku oddych a pak se začneme připravo-

vat na další sezonu, která, jak už nyní víme, 
bude ještě těžší než ta letošní. Ale jsme silný 
tým a budeme bojovat o co nejlepší výsledky 
a v každém utkání budeme chtít vyhrát.

Jan Maltach, předseda oddílu

Stolní tenisté Agrotecu skončili v první lize na 5. místě
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Prvoligový tým stolních tenistů Agrotecu, odleva Schwarzer, Kopányi, Štrof, Mesaroš, Klimek.

V neděli 27. března 2022 skončil posledním 
turnajem další ročník Barevného minivo-
lejbalu v Jihomoravském kraji. V brněnské 
hale Vodova se sešlo více jak 400 dětí, které 
odehrály závěrečný turnaj ve všech barvách. 
Sezóna byla opět poznamenána protiepide-
mickými opatřeními. Některé turnaje, včet-
ně hustopečského, byly zrušeny, některé se 
odehrály v mimosoutěžní variantě. Vlastně 
jen první, kvalifi kační a poslední, fi nálový 
turnaj proběhl podle daných pravidel.

Vzhledem k většímu počtu dětí ve žluté 
kategorii startovaly Hustopeče pod hlavičkou 
ZŠ Komenského a TJ Agrotec. Ostatní druž-
stva v dalších barvách startovala pod 
zastřešujícím volejbalovým oddí-
lem TJ Agrotec Hustopeče.

V nejprestižnější modré 
kategorii startovala dvě 
družstva, z nichž jedno, 
čistě chlapecké, mělo 
premiéru. Obě družstva 
prošla turnajem se střída-
vými výsledky, což v přípa-
dě družstva – M. Straková, 
Z. Brabcová, I. Birkenfeld, D. 
Blinková, tak P. Burian, R. Kapeč-
ka, S. Vrba stačilo na pátá místa v jejich 
skupinách, nicméně šlo o důstojné rozloučení 
s barevným minivolejbalem. Dále se s těmi-
to jmény už budeme potkávat v žákovských 
kategoriích. Zelené družstvo – D. Ulmannová, 
B. Bučková, S. Langová, B. Slaná bylo čtvrté, 
ale s jasným příslibem do budoucna. Červe-

ná kategorie zůstala 
neobsazena. V oranžo-
vé jsme měli dvě želíz-
ka, A. Zahradníčková, E. 

Sedlářová a N. Lávička, 
Al. Hluzák, jejichž výkony 

stačily na pátá místa v jejich 
skupinách. Ve žluté kategorii 

bylo živo, nejmenší opustila nervo-
zita velmi rychle, nicméně nováčkovská daň 
byla zaplacena. Děti – A. Voňková, S. Balga, V. 
Babáčková, A. Dohnálková, K. Trčková, B. Bera-
nová, M. Štýblová, E. Štiková, E. Burianová 
vybojovala třetí, čtvrtá a pátá místa ve svých 
skupinách. Nejúspěšnější byla družstva pod 

vedením trenérky Pavly Sedlářové, hrající pod 
hlavičkou ZŠ Komenského, kde družstvo – A. 
Brzobohatá, A. Hoštická bylo třetí, a družstvo – 
J. Bednář, J. Hoštický svoji skupinu vyhrálo.

Děti si dobře zahrály a těší se na další, snad 
už konečně „normální“, sezónu. Chci podě-
kovat rodičům za doprovod dětí na všechny 
turnaje a podporu v jejich snažení. Volejbalo-
vý klub Hustopeče mezi sebou rád přivítá děti, 
které by si chtěly tento sport zkusit. Pod vede-
ním zkušených trenérů působíme na obou 
základních školách, kde pracujeme s dětmi už 
od první třídy. Nebojte se a přijďte mezi nás, 
volejbal je hra, která vás bude bavit od samé-
ho začátku.                                                                        -gp-

Poslední turnaj barevného minivolejbalu
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Výpis z usnesení z 96. schůze Rady města 

Hustopeče konané dne 28.03.2022  v kanceláři 
starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 1/96/22: RM schválila program 
jednání dnešní RM. 

Usnesení RM č. 2/96/22: RM schválila zřízení 
adaptační skupiny pro ukrajinské děti 

Usnesení RM č. 3/96/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení Dodatek č. 29 ke Zřizovací listině 
příspěvkové organizace města Hustopeče 
Centrum volného času Hustopeče 

Usnesení RM č. 4/96/22: RM schválila po-
řádání veřejné sbírky na Zřízení a provoz 
adaptační skupiny pro ukrajinské děti. Sbírka 
bude zahájena po dni následujícím po doruče-
ní osvědčení JMKÚ o konání sbírky, s trváním 
na dobu neurčitou. Sbírka bude konána for-
mou výběru fi nančních prostředků na zvlášť k 
tomu zřízený transparentní účet u České spoři-
telny a.s. a do pokladniček. 

Usnesení RM č. 5/96/22: RM bere na vědomí 
opodstatněné stížnosti rodičů na činnost ředi-
telky MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 961/5.

Usnesení RM č. 6/96/22: RM schvaluje obsah vy-
týkacího dopisu adresovaného ředitelce MŠ 
Hustopeče, Na Sídlišti 961/5.

Usnesení RM č. 7/96/22: RM schvaluje odejmutí 
osobního příplatku ředitelce MŠ Hustopeče, 
Na Sídlišti 961/5 s účinností od 1.4.2022.

Usnesení RM č. 8/96/22: RM neschvaluje mož-
nost rozdělení platby za zřízení věcného 
břemene k usnesení RM č. 24/78/21. 

Usnesení RM č. 9/96/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení vyhlášení záměru prodeje objektu č. 
ev. 29, vedený jako jiná stavba, který se nachá-
zí na jeho pozemku p.č. 1325 v k.ú. Hustopeče u 
Brna. Prodej se uskuteční minimálně za cenu 
dle znaleckého posudku na stanovení tržní 
ceny objektu, s tím, že žadatel uhradí zálohu ve 
výši 5.000 Kč za úhradu znaleckého posudku. 
V případě schválení prodeje konkrétnímu ku-
pujícímu, tento uhradí spolu s prodejní cenou 
i náklady na zpracování znaleckého posudku i 
další náklady spojené s převodem pozemku. 

Usnesení RM č. 10/96/22: RM schválila pro-
jektovou dokumentaci investora Ing. Šárka 
Varmužová na stavbu „Přístavba a nástavba 
lisovny se změnou na RD s garáží, Vinařská, 
parc.č. 1264/2“. Současně pověřuje starostku 
města podpisem projektové dokumentace. 

Usnesení RM č. 11/96/22: RM schválila uzavře-
ní nájemní smlouvy s manžely Otáhalovými, 
Vinařská 164/42, 693 01 Hustopeče, na část 
pozemku p.č. KN 4813/61, vedený jako ostatní 
plocha, o výměře cca 23 m2, k. ú. Hustopeče 
u Brna, obec Hustopeče, na dobu neurčitou. 
Nájemné se sjednává ve výší: 460 Kč/rok. 
Součástí smlouvy je i klauzule o zaplacení bez-
důvodného obohacení za období 3 let zpětně. 

Usnesení RM č. 12/96/22: RM schválila uzavření 
nájemní smlouvy s panem Saláškem, Dlouhá 
1211/22, 693 01 Hustopeče, na část pozemku 
p.č. KN 4813/61, a p.č. KN 1330/3 oba společně 
vedené jako ostatní plocha, o výměře 70 m2, k. 
ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, na dobu 
neurčitou. Nájemné se sjednává ve výší: 1.400 
Kč/rok. Součástí smlouvy je i klauzule o zapla-
cení bezdůvodného obohacení za období 3 let 
zpětně. 

Usnesení RM č. 13/96/22: RM schválila uzavření 
dodatku č.1 k nájemní smlouvě se Správou že-
leznic, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110 
00 Praha, IČO: 709 94 234, kterým se upřesňu-
je označení pronajímané plochy na pozemky 
p.č.1549/87, 1549/88 a 1549/89 v k.ú. Hustopeče 
u Brna a nájemné se navyšuje na 3.420 Kč + 
DPH. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 14/96/22: RM schválila projek-
tovou dokumentaci investora Ondřej Kadlec, 
Starovice 353 na stavbu „RD Hustopeče, 
Nerudova 315/41 - odstranění stavby“ a pově-
řuje starostku podpisem situačního výkresu. 
Současně RM určuje kauci na zajištění opra-
vy případných poškození chodníků na ul. 
Nerudova a Šafaříkova ve výši 20.000 Kč. 

Usnesení RM č. 15/96/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení zrušení usnesení č.8/XXIV/21 a schvá-
lení vyhlášení záměru na uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí darovací s Jihomoravským 
krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 60182 Brno, IČ: 
70888337 na budoucí darování části pozemku 
Města Hustopeče parc.č. KN 1074/1 o orien-
tační výměře 204 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna 
Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3, 
601 82 Brno s podmínkami, že vlastní darovací 
smlouva bude uzavřena teprve po vybudová-
ní nového parkování Jihomoravským krajem 
v areálu Nemocnice Hustopeče v rozsahu 
alespoň 27 míst a vlastní darovací smlouva 
bude uzavřena společně s podpisem darovací 
smlouvy Jihomoravským krajem realizované 
stavby pod názvem „Přípojka jednotné kanali-
zace č. 2 Nemocnice Hustopeče“ na nabyvatele 
Město Hustopeče. Současně se Jihomoravský 
kraj zavazuje k vybudování dalších parkova-
cích míst dle generelu areálu nemocnice, a to 
do dvou let po odstranění jak budovy interná-
tu, tak skladů.

Usnesení RM č. 16/96/22: RM schválila změnu 
dílčího termínu pro 1. období následné péče v 
rámci dílčího plnění 1.: „Realizace prvků ÚSES 
III. v k.ú. Hustopeče“ a následné prodloužení 
lhůty pro podání nabídek do 02.05.2022 do 
10.00hod. 

Usnesení RM č. 17/96/22: RM schválila podání 
žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku 
v rámci grantového řízení Oranžové hřiště 
Nadace ČEZ na realizaci rekonstrukce skate 
parku v areálu CVČ Pavučina. 

Usnesení RM č. 18/96/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení Přehled změn v majetku předané-
ho k hospodaření v roce 2021 a stav majetku 
předaného k hospodaření k 31.12.2021 příspěv-
kových organizací města: 

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, 
okres Břeclav, příspěvková organizace 

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

Sportovní zařízení města Hustopeče, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

Centrum volného času Hustopeče, okres Břeclav, 
příspěvková organizace 

Usnesení RM č. 19/96/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení Obecně závaznou vyhlášku města 
Hustopeče č. 1/2022 o stanovení obecního sys-
tému odpadového hospodářství 

Usnesení RM č. 20/96/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení vyhlášení záměru na prodej měst-
ského pozemku p.č. 1887, vedený jako zahrada, 
o výměře 252 m2, v k. ú. Hustopeče u Brna, 
na ul. Alšova. Prodej se uskuteční za cenu dle 
znaleckého posudku na stanovení tržní ceny 
pozemku. 

Usnesení RM č. 21/96/22: RM schválila za úče-
lem realizace malého projektu „Tvář města 
Hustopeče a obce Habovka v proměnách 
času, žadatel město Hustopeče, číslo výzvy 8/
FMP/6c/I,N“ zajištění fi nančních prostředků na 
předfi nancování a spolufi nancování realizova-
ného malého projektu a poskytnutého NFP v 
souladu s podmínkami poskytnutí pomoci s 
vyčleněnou celkovou částkou 27.795,50 EUR. 

Usnesení RM č. 22/96/22: RM schválila přidělení 
bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 30, 
na adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, mezi 
městem Hustopeče a .., nar. ..., trvale bytem 
Lesní ..., Hodonín. Smlouva se uzavírá s plat-
ností od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023. Text smlouvy 
je přílohou zápisu

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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Usnesení RM č. 23/96/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene v souvis-
losti se stavbou plynárenského zařízení REKO 
VTL Brodské-Břeclav-Hustopeče, na dobu ne-
určitou, za jednorázovou úplatu ve výši 5.000 
Kč+DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 24/96/22: RM schválila uzavře-
ní dodatku č.3 ke smlouvě o výpůjčce mezi 
Sportovními zařízeními města Hustopeče, p.o., 
Brněnská 526/50, 693 01 Hustopeče, IČ: 499 63 
147 a FC Hustopeče z.s., Šafaříkova 538/19, 693 
01 Hustopeče, IČ: 64327451, kterým se upravují 
podmínky provozu a užívání sportovišť a fot-
balových kabin v areálu SPOZAM na adrese 
Brněnská 526/50, Hustopeče. Text dodatku je 
přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 25/96/22: RM schválila uzavře-
ní smlouvy o výpůjčce mezi Tělovýchovnou 
jednotou Agrotec Hustopeče z.s., Šafaříkova 
1016/22, 693 01 Hustopeče, IČ: 13690655, 
FC Hustopeče, Šafaříkova 538/19, 693 01 
Hustopeče, IČ: 63427451 a Sportovními zaříze-
ními města Hustopeče, p.o., Brněnská 526/50, 
693 01 Hustopeče, IČ: 499 63 147, na užívání 
travnatého fotbalového hřiště s vybavením 
na části pozemku pč.885/1 o výměře 7.776 m2 
v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílo-
hou zápisu.

Usnesení RM č. 26/96/22: RM schválila výpůjčku 
5 laviček a 3 stojanů na odpadky během kul-
turní události Hafo fest 2022 konané ve dnech 
09.04.2022 a 10.04.2022.

Usnesení RM č. 27/96/22: RM schválila uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání přestupků 
s městysem Velké Němčice, IČ 00 283 690, se 
sídlem Městečko č.p. 85, Velké Němčice, PSČ 
691 63. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 28/96/22: RM schváli-
la Zprávu o pokrocích č. 3 k Auditu 
familyfriendly-community. 

Usnesení RM č. 29/96/22: RM schválila zprávu o 
realizaci k Auditu familyfriendly-community. 

Usnesení RM č. 30/96/22: RM schválila dodatek 
č.2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 29, na adrese 
Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený mezi 
městem Hustopeče a ..., nar. ..., trvale bytem 
Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, kterým se sou-
časné nájemnici prodlužuje nájem do 30. 4. 
2023. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 31/96/22: RM schválila uzavře-
ní dohody o ukončení nájmu na bytě č. 30 na 
adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče mezi měs-
tem Hustopeče a ..., nar. ..., trvale bytem Svat. 
Čecha 174/3, k datu 31. 3. 2022. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 32/96/22: RM schválila příspěvek 
města Hustopeče pro MAS Hustopečsko, z.s. 
ve výši 95.000 Kč. 

Usnesení RM č. 33/96/22: RM schválila hospo-
dářský výsledek příspěvkových organizací za 
rok 2021, který je uveden v samostatné příloze. 
Zlepšený hospodářský výsledek jednotlivých 
organizací bude použit k tvorbě rezervních 
fondů organizací. Vykázaná ztráta u 2 pří-
spěvkových organizací (SPOZAM a CVČ) bude 
pokryta z rezervního fondu. 

Usnesení RM č. 34/96/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení závěrečný účet města Hustopeče za 
rok 2021. 

Usnesení RM č. 35/96/22: RM schválila z důvodu 
administrativní chyby zrušení usnesení RM č. 
43/95/22. 

Usnesení RM č. 36/96/22: RM schválila oslovení 
společnosti Gordic jako jediného dodavatele 
na veřejnou zakázku na služby s názvem „V 
00548A – Automatizace a inovace pro město 
Hustopeče – upgrade AUP“. Zadávací doku-
mentace je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 37/96/22: RM bere na vědomí 
tabulku, kde je uveden přehled výšky ceny 
nájmu za předzahrádky, plochy na venkovní 
posezení pro podnikatelské účely ve městě 
Hustopeče. K bodu se RM ještě vrátí na příštím 
jednání.

Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení ze 97. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 11.04.2022 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/97/22: RM schválila program jedná-
ní dnešní RM. 

Usnesení č. 2/97/22: RM schválila vyhodnocení 
a zápis z výroční zprávy ke Smlouvě o posky-
tování energetických služeb se zárukou ze 
dne 06.05.2020 na krytém bazénu (projek-
tu EPC). Zpráva a zápis jsou přílohou zápisu. 
Firma Amper Savings se vzdá svého podílu z 
nadúspory za rok 2021.

Usnesení č. 3/97/22: RM schválila Dohodu o 
ukončení nájmu nebytových prostor v objektu 
Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 
Hustopeče s Domov pro seniory Hustopeče, 
Rybářská 1079, Újezd u Brna, k 30.04.2022.

Usnesení č. 4/97/22: RM schválila vyhláše-
ní záměru pronájmu části nebytových 
prostor o výměře 13,53 m2 v objektu Polikliniky 
Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, 
která je součásti pozemku p.č.1074/2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna. Text záměru je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 5/97/22: RM schválila bezplatný zá-
bor části Dukelského náměstí o výměře 4x7m 
Apoštolské církvi, sboru Hustopeče, Kollárova 
7, 693 01 Hustopeče na dobu 20.–23.06.2022 
pro umístění modlitebního karavanu s napoje-
ním na el. zdroj. 

Usnesení č. 6/97/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o spolupráci s Českou republikou 
– Moravským zemským archivem v Brně se síd-
lem Palachovo nám. 723/1, 625 00 Brno, IČ 709 
79 146 o zapůjčení faksimilie pramenů. 

Usnesení č. 7/97/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení vyhlášení záměru na prodej měst-
ského pozemku p.č. 1884, o výměře 286 m2, 
vedený jako zahrada, zapsaný na LV č. 10001, 
v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, na 
ul. Alšova. Prodej se uskuteční za nejvyšší na-
bídku, minimálně však za cenu dle znaleckého 
posudku na stanovení tržní ceny pozemku.

Usnesení č. 8/97/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci a souhlas k územnímu řízení 
investorovi E.GD a.s., Lidická 1873/36, Brno na 
stavbu "Hustopeče, příp. NN, Neckářová, č.p. 
235/29" a pověřuje starostku podpisem situač-
ního výkresu. 

Usnesení č. 9/97/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora Gymnázium TGM 
Hustopeče na demolici objektu v dvorním 
traktu a pověřuje starostku podpisem situač-
ního výkresu. 

Usnesení č. 10/97/22: RM schválila projekto-
vou dokumentaci investora …, … na stavbu 
„Vodovodní přípojka k objektu na pozemku 
parc.č. 3164/2, k.ú. Hustopeče u Brna“ ve vari-
antě umístění vodoměrné šachty na pozemku 
žadatele parc.č. 3164/1 a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 11/97/22: RM předává do SK k po-
souzení žádost o směnu městského pozemku 
p.č.2600/1 za pozemek p.č.2879/121, obojí za-
psáno v k.ú. Hustopeče u Brna s doplatkem ve 
výši dle znaleckého posudku. Cenu znaleckého 
posudku uhradí žadatel na základě objednáv-
ky města. 

Usnesení č. 12/97/22: RM bere na vědomí vyjád-
ření Správy železnic k žádosti o změnu názvu 
žel. stanice Hustopeče u Brna a Šakvice ze dne 
30.03.2022. 

Usnesení č. 13/97/22: RM neschválila záměr pro-
nájmu části pozemku p.č.494/1 o výměře 15 m2 
zapsaného jak ostatní plocha na LV č.10001 v 
k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 14/97/22: RM schválila vybudo-
vání dopravně-stavebního omezení na 
zabránění průjezdu motorových vozidel po 
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městem vybudovaném chodníku na pozemku 
p.č. 1226/22 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 15/97/22: RM ukládá vyzvat nájem-
ce pozemků kolem nové městské tržnice k 
okamžitému odstranění zábran pro ome-
zení parkování umístěných na pozemku p.č. 
1226/40 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 16/97/22: RM schválila uzavření ná-
jemní smlouvy na pronájem části městského 
pozemku p.č. 2500/117, druh: ostatní plocha, 
o výměře cca 32 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna, 
obec Hustopeče, s panem Tomášem Papežem, 
trvale bytem: Křepice, v okolí garáže, kterou 
vlastní, na dobu neurčitou s podmínkou, že 
bude nadále zajištěn přístup na sousední po-
zemek p.č. KN 2500/107. Nájemné se sjednává 
ve výší: 640 Kč/rok. 

Usnesení č. 17/97/22: RM schválila vyhláše-
ní záměru na uzavření nájemní smlouvy s 
Jednotou, spotřebním družstvem v Mikulově, 
Kostelní nám. 157/9, 69201 Mikulov, IČO: 
00032247 na části pozemků p.č. 1226/7, 1226/8, 
1228/6, 1228/27 a 1228/27 o souhrnné výměře 
262 m2 (dle zákresu) v k.ú. Hustopeče u Brna, 
zapsaných na LV č.10001 za účelem prove-
dení výstavby nového supermarketu COOP 
Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/97/22: RM schválila zadáva-
cí dokumentaci pro veřejnou zakázku v 
režimu zjednodušeného podlimitního řízení 
na stavební práce „Hustopeče – parkoviště u 
polikliniky“. 

Usnesení č. 19/97/22: RM schválila seznam 
oslovených uchazečů pro veřejnou zakázku v 
režimu zjednodušeného podlimitního řízení 
na stavební práce „Hustopeče – parkoviště u 
polikliniky“: 

TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, 
IČ: 29380421, 

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 
Břeclav, IČ: 42324149, 

M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 
03 Pardubice, IČ: 42196868, 

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 
Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 480 35 
599, 

Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, 
Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 45474281, 

H a S t, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 693 01 
Hustopeče, IČ: 25325043, 

COLAS CZ, a.s. IČO:26177005, Rubeška 215/1, 
Vysočany, 190 00 Praha 9, 

IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257, Olomoucká 
704/174, Černovice, 627 00 Brno. 

Usnesení č. 20/97/22: RM schválila složení ko-
mise pro posouzení a hodnocení nabídek 
pro veřejnou zakázku v režimu zjednoduše-
ného podlimitního řízení na stavební práce 

„Hustopeče – parkoviště u polikliniky": …, ná-
hradníci: …

Usnesení č. 21/97/22: RM schválila záměr pachtu 
pozemků p.č.5235/12 vedeného jako ostatní 
plocha a p.č.5758/1 vedeného jako zahrada, vše 
zapsané na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 22/97/22: RM doporučuje ZM k ne-
schválení záměru prodeje pozemků p.č.5235/12 
vedeného jako ostatní plocha a p.č.5758/1 
vedeného jako zahrada, vše zapsané na LV 
č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 23/97/22: RM schválila uzavření 
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Václavem 
Halmem, se sídlem na ulici Brněnská 447/1, 693 
01 Hustopeče, IČO: 68611404, kterým se upřes-
ňuje specifi kace nájemce jako podnikatele. 

Usnesení č. 24/97/22: RM schválila smlouvu o 
smlouvě budoucí darovací s KUTARI a.s., se síd-
lem: Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 
120 00 Praha 2, IČ: 05380791, kterou na město 
přejde nově budovaný veřejný vodovodní řad 
při výstavbě Obchodního centra Hustopeče. 

Usnesení č. 25/97/22: RM schválila smlouvu o 
provedení výstavby veřejné infrastruktury s 
KUTARI a.s., IČ: 05380791, Fügnerovo náměstí 
1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, kterým se 
investor Obchodního centra Hustopeče zava-
zuje k vybudování chodníku pro pěší v lokalitě 
spojnic ul. Brněnská a Žižkova. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/97/22: RM schválila zrušení elek-
trické přípojky vedoucí od ul. kpt. Jaroše vedle 
„sáňkařské“ dráhy. 

Usnesení č. 27/97/22: RM schválila novou sazbu 
poplatku za použití veřejného WC na 10 Kč. 

Usnesení č. 28/97/22: RM ukládá vyzvat majite-
le pozemku p.č. 1061 v k. ú Hustopeče u Brna 
k okamžitému odstranění svodu dešťových 
vod směřujících na přilehlý městský pozemek 
– chodník. 

Usnesení č. 29/97/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo na vypracování prováděcí doku-
mentace na nadzemní část venkovního objektu 
pódia u kulturního domu v Hustopečích Ing. 
arch. Jakubem Cahou se sídlem Dlouhá 
1207/14, Hustopeče 693 01, IČ 74599054 za 
cenu 110.000 Kč. Projektant není plátce DPH.

Usnesení č. 30/97/22: RM schválila Vyřazení 
majetku p.o. Základní škola Hustopeče, 
Komenského. 

Celková hodnota vyřazovaného majetku je 
409.483,20 Kč. 

Majetek bude vyřazen likvidací. Za likvidaci od-
povídá ředitel organizace. 

Usnesení č. 31/97/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení 2. rozpočtové opatření města 
Hustopeče v roce 2022. 

Celkové příjmy v rámci 2.RO 2022.....203.648.000 
Kč 

Celkové výdaje v rámci 2.RO 2022.....280.183.000 
Kč 

Financování v rámci 2.RO 2022………76.535.000 
Kč 

Usnesení č. 32/97/22: RM doporučuje ZM 
ke schválení uzavření darovací smlouvy s 
Nemocnicí Hustopeče na dar na vybavení ne-
mocnice ve výši 200.000 Kč. 

Usnesení č. 33/97/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení pro nové volební období ponechání 
počtu zastupitelů města Hustopeče ve stávají-
cích počtu 21. 

Z: MVDr. Pavel Michalica T: 14.04.2022 

Usnesení č. 34/97/22: RM schválila navýšení 
počtu pracovních míst na Odboru kancelář ta-
jemníka Městského úřadu Hustopeče o jedno 
pracovní místo v 10. platové třídě na dobu neu-
rčitou, s platností od 01.05.2022. 

Usnesení č. 35/97/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení uložit vedení města Hustopeče jed-
nat s obcí Starovice o podmínkách zařazení 
obce Starovice do školských obvodů základ-
ních škol v Hustopečích. 

Usnesení č. 36/97/22: RM doporučuje ZM ne-
schválení zařazení obce Starovice do školských 
obvodů základních škol v Hustopečích. 

Usnesení č. 37/97/22: 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. 38/97/22: RM schválila prázdninový 
provoz Mateřských škol Hustopeče. Provoz od 
01.07. do 31.07.2022 zabezpečí MŠ Na Sídlišti 
5, od 01.08. do 24.08.2022 zabezpečí MŠ Školní 
25. Ve dnech 25.08.–31.08.2022 budou obě MŠ 
uzavřeny. 

Usnesení č. 39/97/22: RM schválila zřízení vkla-
dového účtu u České spořitelny a.s. s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a vkladem do 20.000.000 Kč 
(dle aktuální situace). Účet je úročen sazbou 
3,6% p.a.

Usnesení č. 40/97/22: RM schválila současně 
s vkladovým účtem zřízení spořícího účtu u 
České spořitelny a.s. s úrokovou sazbou 2,5% 
p.a. Limit na tomto účtu schvaluje RM max. 
50.000.000 Kč ▶
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INZERUJTE v Hustopečských listech
tel.: 530 351 412 · tupa@hustopece.cz

Dukelské nám. 42/15

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci březnu 2022
1. 3. 1942 Jan Částek
2. 3. 1929 Bohumil Hönig

7. 3. 1930 Anna Straková
15. 3. 1942 Josef Novotný

25. 3. 1931 Marie Straková
27. 3. 1928 Josefa Lengálová

Zpracovala: Dagmar Kočí
 komise obřadů a slavností

Dne 13. května vzpomeneme 10. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil pan Karel Mátl.

Stále vzpomíná syn Jiří s rodinou.

Vzpomínky

A je mi smutno, mami ... 
Ač nejsi vedle nás, 
v srdci jsi stále s námi. 

Dne 10. května 2022 by se dožila 
paní Hana Grbavčicová (rozená Doláková) 76 let. 

S láskou vzpomínají synové Honza a Martin, bratr 
Rudolf s rodinou, vnoučata Honza, Marek, Mirka, rodiny 
Novotňákova, Charvátova a Berkova.

Oči se slzami zarosily, zaplakaly bolem, 
když jsme Ti, Irenko, dávali poslední sbohem. 
Nebylo Ti dopřáno dále s námi být, 
nebylo léku, abys mohla s námi žít. 

Dne 13. května by měla naše dcera 
Irena Bartalosová 50 let, ale 26. března 2022 tomu 
bylo už 32 let, co nás navždy opustila. 

Za tichnou vzpomínku děkuje maminka s celou rodinou.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli popřát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 7. května by oslavil 88. narozeniny náš tatínek, 
dědeček, pan Stanislav Kilián.

Vzpomínají syn a dcery s rodinami

A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl….

Dne 15. května vzpomeneme 5. smutné výročí 
úmrtí pana MVDr. Eduarda Boleslava.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 15. května 2022 vzpomínáme 11. výročí 
ukončení životní dráhy pana Pavla Ševčíka
z Hustopečí. 

Vzpomíná bratr Radomír, syn Jakub a celá pozůstalá 
rodina.

Tak nevím jestli jsou nové 
chodníky pro auta, 
psy či občany?

Mirek Polívka

Usnesení č. 41/97/22: RM schválila nové tajem-
níky komisí: pro komisi územního rozvoje … a 
pro dopravní komisi …

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

Městského úřadu Hustopeče

Z REDAKČNÍ POŠTY

Na stránkách Hustopečských listů můžete uveřejnit blahopřání, vzpomínky a poděkování. 
Text a foto můžete zaslat na: tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412
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Na stránkách Hustopečských listů můžete uveřejnit 
blahopřání, vzpomínky a poděkování. 

Text a foto můžete zaslat na:  

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

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 17. května by se dožil 95. narozenin pan 
Bohuslav Strouhal.

Stále vzpomínají dcera Marie a syn Bohuslav s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal na Tebe zapomenout.
Kdo Tě znal, vzpomene. Kdo měl rád, nezapomene.

Dne 23. května vzpomeneme 5. smutné výročí 
úmrtí pana Zdeňka Vincoura.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

Dne 22. května 2022 vzpomínáme 18. výročí 
ukončení životní dráhy pana Jaroslava Ševčíka 
z Hustopečí, rodáka z Kostic. 

Vzpomíná syn Radomír, vnuci Filip s Jakubem a celá 
pozůstalá rodina.

Dne 28. května 2022 by se dožila 80 let paní 
Zdenka Ševčíková. 23. února 2022 jsme si však 
připomenuli 1. smutné výročí, kdy nás paní 
Ševčíková navždy opustila. 

Vzpomíná syn Radomír, vnuci Filip s Jakubem a celá 
pozůstalá rodina

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 31. května vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí, 
kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, 
děda, praděda, pan Josef Svoboda.

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 30. května 2022 by se dožila 100 let naše 
milovaná maminka, babička, prababička paní 
Marie Hádlíková. Současně dne 13. června to bude 
již 20 let, co nás navždy opustila.

Za tichou vzpomínku děkují dcery Marie a Bohumila 
s rodinami.

…větší bolesti na světě není,
než žal z náhlého rozloučení…

Dne 25. května vzpomeneme 8. smutné výročí 
úmrtí pana Ladislava Sadílka.

S láskou vzpomínají přítelkyně Kristýna s rodinou, 
maminka a bratr s rodinou.

Z REDAKČNÍ POŠTY

Dobrý den,
moji rodiče Miroslav a Růžena Machovští mají 
stále v Hustopečích na Svatopluka Čecha 5
trvalý pobyt, i když tam přes tři roky nebydlí. 
Jsou ale pravidelnými čtenáři Hustopečských 
listů, řádnými poplatníky za svoz komunální-
ho odpadu atp.

Jsou již zdravotně velmi omezeni a potřebují 
celodenní péči (především tatínek). Proto jsme se 
domluvili, že požádáme o umístění v domově s pečo-
vatelskou službou. A vzhledem k tomu, že bydlím 
na severu Moravy, přihlášku jsme podali do Budi-
šova nad Budišovkou. Od října 2021 jsou tedy tam. 
Přes prodělaný covid v prosinci 2021 (to už jsem 
málem nedoufala...) se uzdravili a 17. 2. 2022 osla-
vili v domově krásnou diamantovou svatbu, které 

se – jak podotkla maminka, nedalo vůbec nic vy-
tknout. Pan starosta s nimi obnovil manželský 

slib, maminka dostala i závoj a svatební kytici, 
jak před 60 lety, připravilo se výborné pohoš-
tění s dortem a se svatební fotografi í, hudba 

multivokálního sextetu Vocallica ze Šternberka, 
jehož jsem členkou, dodala slavnostní ráz. Osla-

va připadla přesně na den výročí svatby. Šedesát 
let společného života je úctyhodných a my jim se 

sestrou a svými rodinami děkujeme za všech-
no, co pro nás v životě vykonali a obětovali. 

Věříme, že jim velký podíl budeme moci 
také ještě oplatit. Těšíme se z jejich 
přítomnosti, přejeme jim hodně zdraví, 
trpělivosti nejen s nedokonalostmi a obtí-

žemi stáří, ale s nimi samotnými. Vyprošu-
jeme Boží požehnání a pomoc Panny Marie.

Jitka Rozkošná, roz. Machovská





LETOS

I S PROHLÍDKOU 

SERVISŮ

Čeká na vás:

SLACKLINE mezi traktory • STRONGMAN SHOW Zdeňka Vávry – 

semifi nalisty soutěže Česko Slovensko má talent • SOUTĚŽ o svezení v rally 

speciálech s HONZOU KOPECKÝM a MARTINEM RADOU • KAPELA 
ŠARŽE 54 • překážková dráha BOOTCAMP XXL dlouhá neuvěřitelných 50 

metrů • SIMULÁTOR PŘETOČENÍ VOZIDLA a přezouvání kol • káva zdarma 

• výborné občerstvení zajištěno…

… a samozřejmě všemi oblíbené SVEZENÍ NA TRAKTORECH.
A letos jich bude ještě víc!

Sledujte www.agrotec.cz

AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče 693 01, tel.: 519 402 111,

e-mail: info@agrotec.cz, www.agrotec.cz

28. 5. 2022
Brněnská 74 • Hustopeče

9-13 hod
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