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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení 

modelu KAROQ. K fi nancování CHYTŘE navíc zdarma získáte 

předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých 
kilometrů.

Vzorový příklad úvěru na vůz  ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při fi nancování 

se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem 191 670 Kč (30 %), výše úvěru 

447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby 

za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN vč. pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná 

splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková 

sazba p. a. 7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast) 

s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 

10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou 

ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností 

ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Platí při předání vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

S měsíční splátkou 
již od

Ilustrativní fotografi e

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

AGROTEC a. s. 
Brněnská 74

693 01 Hustopeče

Tel.: 519 402 111

www.agrotecauto.cz

638 900 Kč

5 999 Kč

CONCENTUS MORAVIAE
31/5-27/6 2022
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Vážení spoluobčané,
v květnu jsme se konečně dočkali vyšších teplot, jenom 
toho deště bychom uvítali více. Ubývá spodních vod 
a podle dlouhodobých předpovědí se zlepšení v této 
oblasti asi jen tak nedočkáme. Přesto máme Hustopeče 
hezky zelené. A to především díky zaměstnancům 
městských služeb, kteří množství zeleně ve městě 
zvládají udržovat a ošetřovat. A k tomu jim přibývají 
zelené plochy v extravilánu, tedy v nezastavěných 
částech našeho katastru.

V souvislosti se zelení a vodou musím vzpomenout 
opravu hráze a předního rybníka, což je projekt Povodí 
Moravy, ale jistě jsme všichni zvědaví na jeho dokončení, 
a také jsme napjatí, zda se voda ze Štinkovky do rybníka 
dostane. Povodí také zahájilo čištění části koryta 
Štinkovky.

Z investic města připomenu dokončení komunikace 
v ulici Žižkova směrem k novému kruhovému objezdu. 
Nyní se podél komunikace instalují sloupy veřejného 
osvětlení a věřím, že během několika týdnů dojde k umístění dopravních značek a povolení dočasného 
užívání komunikace.

Na hřbitově budou zahájeny práce na přivedení vody na evangelickou část hřbitova. Zároveň je 
rozpracován projekt, který by měl vyřešit kromě jiného záplavy hřbitova v blízkosti pumpy při přívalových 
deštích. Také se připravujeme na zbudování zpevněné plochy na parkování před vchodem do hřbitova.

Město Hustopeče bude opakovaně žádat o dotaci na přístavbu výdejny obědů na ZŠ Nádražní. Po 
jednání se zástupci Jednoty, projektantů a stavební fi rmy a následně s vedením ZŠ jsme se domluvili na 
dalším postupu tak, aby mohla být bez problémů dokončena stavba supermarketu. Město navrhne dát 
do rozpočtu na příští rok peníze na přístavbu, aby v případě, že neuspějeme s dotací, mohla být stavba 
realizována. Mezitím můžeme v zimě soutěžit veřejnou zakázku a brzy na jaře stavbu zahájit. Realizace 
je plánována na 8–10 měsíců.

V květnu proběhla na dopravním hřišti oblastní i okresní kola dopravní soutěže mladých cyklistů. 
S hrdostí konstatuji, že družstva hustopečských škol (ZŠ Nádražní a gymnázia) postoupila do kola 
krajského, kde naše město skvěle reprezentovala. Poděkování zaslouží odbor dopravy, který obě soutěže 
organizačně zaštiťoval. Děkuji.

Školská a kulturní komise uspořádala v obřadní síní radnice setkání nadaných a úspěšných žáků 
hustopečských škol, které jsem měla možnost ocenit za jejich mimořádné výkony.

Tento rok je pro Hustopeče významný dvěma výročími – 450 let povýšení na město a 400 let od 
vyhnání Hutteritů. Významný bude ale také rok příští, kdy uplyne 700 let, co královna – vdova Eliška 
Rejčka – zakoupila Hustopeče. K tomuto výročí vznikne z dílny polské sochařky Evy Ross-Baczynské 
kašna – fontána, která bude mít podobu královny a bude instalována na nádvoří domu U Synků.

Vážení spoluobčané,
v červnu je kulturní, společenský a sportovní kalendář v našem městě opravdu bohatý. Určitě si každý z vás 
může najít akci nebo aktivitu, která je mu blízká. Jako zakládající členové dnes uznávaného a populárního 
hudebního festivalu Concentus Moraviae budeme hostit dva koncerty – jeden v Kurdějově a druhý 
v Hustopečích. Čekají nás výstavy, koncerty, sportovní zápasy, duchovní aktivity – modlitební karavan 
nebo Noc kostelů. Kdo máte rádi rychlé stroje, přijďte povzbudit závodníky na Agrotec rally, pokud 
máte rádi recesi a k tomu dobré víno, přijďte oslavit Slunovrat s vínem. Akcí je skutečně mnoho. K výročí 
povýšení na město je připravována výstava historických i soudobých zobrazení Hustopečí s názvem Město 
v obrazech. Tak na viděnou.

Hana Potměšilová, starostka

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

 25. 5. Radní zasedli posté v pondělí 23. 
května. Vybrali dodavatele parkových úprav 
v ulici Generála Peřiny a založení prvků 
územní stability v okolí Hustopečí, akcepto-
vali smlouvu o dotaci z Jihomoravského kraje 
pro činnost turistického informačního centra, 
navrhli navýšení rozpočtu ZŠ Komenského 
na nezbytné opravy a nákup vybavení nebo 
schválili pořízení kašny na nádvoří domu 
U Synků. 

Dodavatele získala zakázka na parkové 
úpravy v ulici Generála Peřiny a vytvoře-
ní biocenter v blízkosti města. „Jedná se 
o území směrem z Hustopečí na Starovice, 
dále na Šakvice a nad předním hustopečských 
rybníkem. Zaměstnanci fi rmy vysadí stromy, 
keře a založí travnaté porosty. Jednou z hlav-
ních výhod pořízení prvků ekologické stabi-
lity je lepší zadržování vody v půdě a posílení 
přirozených funkcí krajiny,“ vysvětlil místosta-
rosta Bořivoj Švásta. S fi nancováním pomo-
hou peníze z Operačního programu životní 
prostředí. Dotace na tzv. „ÚSES“ (územní 
systém ekologické stability) je ve výši 100 % 
způsobilých výdajů, dotace na sídelní zeleň 

pak ve výši 60 % ze způsobilých výdajů.

Padesátitisícová dotace z Jihomoravské-
ho kraje podpoří provoz TIC v letních měsí-
cích. „V sezóně je otevřeno sedm dnů v týdnu, 
vždy od 8.00 do 18.00 hodin, a z dotace tak 
uhradíme hlavně mzdy brigádníků. Část 
peněz využijeme na tisk letáků, které zpro-
pagují akce a zajímavosti ve městě,“ doplnila 
starostka Hana Potměšilová.

Nádvoří domu U Synků ozdobí pamětní 
kašna. V roce 2023 uplyne 700 let od doby, kdy 
Hustopeče zakoupila královna-vdova Eliška 
Rejčka. Ve stejném roce se město stalo majet-
kem královnou nově založeného cisterciác-
kého kláštera Králové na Starém Brně. Výročí 
připomene instalace kašny – fontány z dílny 
polské sochařky Evy Ross-Baczynské na nádvo-
ří domu U Synků, o němž se ústně tradovalo, 
že byl sídlem cisterciáckých abatyší při jejich 
pobytech v Hustopečích.

Radní podpořili navýšení příspěvku pro 
ZŠ Komenského o dva miliony korun. Defi -
nitivní slovo budou mít zastupitelé na svém 

červnovém zasedání. „Ředitel školy, Mgr. Jaro-
slav Vysloužil, zdůvodnil potřebu dodatečných 
peněz mimořádnými výdaji, mezi které patří 
výměna pečící pánve a konvektomatu do škol-
ní kuchyně, obnova kotle na topení a ohřev 
vody a výměna 35 kusů radiátorů,“ vysvětlil 
Švásta.

Čtyři byty v penzionu pro seniory získají 
nové kuchyňské linky. Jedná se o celkovou 
obnovu, která je rozdělena do několika etap 
tak, aby se dostalo na všechny bytové jednotky.

Nádvoří domu U Synků, které ohro-
žuje špatný stav sousedního objektu a je 
tak z důvodu bezpečnosti pro návštěvníky 
nepřístupné, zajistí ochranná stěna. „Po 
vyhotovení projektu, jeho posouzení pracov-
níky památkové péče a vypsané soutěži, jsme 
vybrali zhotovitele konstrukce, která zabrá-
ní pádu střešní krytiny z vedlejšího domu 
přímo na nádvoří domu U Synků,“ odůvodnila 
Potměšilová. Samotná realizace se uskuteční 
v průběhu letošního července a od poloviny 
prázdnin by tak mohlo nádvoří renesančního 
domu opět přivítat hosty.                                    -hrad-

Radní jednali: Nádvoří domu U Synků ozdobí kašna

 10. 5. Radní se sešli na své 99. schůzi 
v pondělí 9. května. Schválili defi nitivní podo-
bu Rajhradské studny v Pittnerově ulici a na 
stole měli dotaci ve výši přes 800 tisíc korun 
z Jihomoravského kraje na spolufi nancování 
interiérů budovy bývalé Střelnice.

Rekonstruovaná budova Střelnice s velkou 
pravděpodobností získá více než 800 tisíc 
korun z Jihomoravského kraje na vybavení 
interiérů. „Žádost jsme podali v rámci indivi-
duálních dotací a aktuálně máme informaci, 
že náš projekt je navržený ke spolufi nancová-
ní. Zda dostane zelenou, budeme se stopro-
centní jistotou vědět po červnovém zasedání 
zastupitelstva Jihomoravského kraje, nicméně 
máme velkou šanci,“ vysvětlil místostarosta 
Bořivoj Švásta.

Získané dotační peníze by pomohly se 
zaplacením výdajů například na osvětle-
ní expozic nebo pořízení nábytku. „Již nyní 
máme slíbenou podporu z Fondu malých 
projektů Bílé Karpaty, která počítá s přeshra-
niční spoluprací se slovenskou Habovkou. 
Teď bude nutné oba projekty posoudit, zda 
by nedocházelo k souběhu způsobilých výda-
jů. V případě nutnosti volby dostane přednost 
krajská dotace s ohledem na jednodušší admi-
nistraci i úsporu ostatních přidružených výda-
jů,“ doplnil Švásta.

Rajhradská studna v Pittnerově ulici má 
defi nitivní podobu. Projekt na rekonstrukci 
z dílny Ing. arch. Heleny Strakové byl upraven 
po zjištění, že historická studna je umístěna asi 
o pět metrů dále než samotná železná pumpa.

Nezisková organizace Ratolest Brno, 
která se zabývá pomocí sociálně znevýhod-
něným dětem, mladým lidem i celým rodi-
nám, ukončila nájemní smlouvu na prostory 
v Poliklinice Hustopeče. Její činnost zde ale 
potrvá. „Pracovníci z Ratolesti budou i nadále 
v našem regionu pomáhat rodinám s překoná-
ním nepříznivých situací a se začleňováním do 
společnosti, nicméně nyní již mají s konkrétní-
mi rodinami navázanou spolupráci a nepotře-
bují zde kanceláře. „Dalším z důvodů, kterým 
neziskovka opuštění prostor zdůvodnila, je 
ukončení projektu, který s placením nájmu 
pomáhal,“ vysvětlila starostka Hana Potmě-
šilová. Radní tak rovnou vyhlásili nový záměr 
pronájmu nebytového prostoru v Poliklinice 
Hustopeče.

Ostrůvky před jídelnou ZŠ Komenského 
zkrášlila nová zeleň. „V osazování podobných 
míst budeme pokračovat, nyní jsou ve hře 
plochy naproti Frauenthalu a místní nemoc-
nice. Jelikož se jedná o krajskou komunikaci, 
kterou spravuje Správa a údržba silnic Jihomo-
ravského kraje, museli jsme čekat na povole-

ní. Hotovo by tak mělo být na přelomu srpna 
a září,“ vysvětlila Potměšilová.

Radní vybrali dodavatele Portálu občana. 
Ten pomůže lidem vyřizovat úřední záleži-
tosti z pohodlí domova. „Portál občana bude 
mít podobu webové stránky, na kterou se 
občan přihlásí například pomocí takzvané 
bankovní identity, kterou můžou využít klienti 
vybraných bank s aktivovaným internetovým 
bankovnictvím. Po přihlášení si lidé vybe-
rou službu, kterou potřebují s úřadem řešit. 
V první fázi se bude jednat například o poplat-
ky za svoz odpadů a za psy, vítání občánků, 
svatební obřady nebo zjištění závazků vůči 
městu. Pokračovat se bude v další elektroni-
zaci úkonů,“ vysvětlil záměr projektu, který 
spolufi nancuje Evropská unie, tajemník měst-
ského úřadu Pavel Michalica.

-hrad-

Z jednání radních: Rajhradská studna v konečné podobě
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 27. 4. Hustopeče mají za sebou další sbírku 
potravin, která měla pomoci jednotlivcům 
i celým rodinám z Hustopečska v těžké život-
ní situaci. Bohužel se ani zdaleka nepodařilo 
dosáhnout úspěšných čísel minulých let.
Zatímco ještě na podzim se podařilo sesbí-
rat více než tunu potravin, ze které se mohlo 
čerpat i několik měsíců, tentokrát dárci 
přinesli jen necelých 200 kilogramů. Sesbí-
rané potraviny nebudou stačit ani na jeden 
výdej pro 83 potřebných včetně dětí, které má 
Potravinová pomoc pod věží v péči. Budou se 
muset spolehnout na dodávky z Brna, i tam je 
však potravin nedostatek.

„My jsme opravdu velmi vděční každému, 
kdo přispěl, vážíme si každého daru. Nicmé-
ně je pravdou, že výtěžek sbírky nás zkla-
mal, protože čísla oproti minulým letům, se 
nedají ani porovnat. Je to samozřejmě dané  
dobou, ve které se teď nacházíme, všichni 
máme obavy, všech se nás dotýká zdražování 
a nejistota. Hustopečští navíc před měsícem 
přispívali do sbírky potravin pro uprchlíky 
z Ukrajiny, což jistě také přispělo k malé účasti 
v té klasické sbírce. Spousta lidí má co dělat, 
aby se postarali o sebe,“ vysvětluje si dobro-
volnice z Potravinové pomoci pod věží Jitka 
Lachmanová.

Nemalým dílem k nízkému výnosu sbír-
ky přispělo i to, že Potravinová pomoc přišla 
o Foodbox ze supermarketu Coop, který byl 
zbourán a čeká se na výstavbu nového. Navíc 
výtěžek sbírky z prodejny Lidl, kde bylo také 
možné přispívat, byl rozhodnutím Potravinové 
banky Brno odvezen Oblastní charitě Hodonín.

„Je to smutné, ale spoléháme na centrál-
ní sklad v Brně, který nám slíbil přispívat, 
abychom se mohli postarat o všechny, kteří 
jsou na nás odkázaní,“ doufá Lachmanová. 
Další kolo potravinové sbírky se bude konat 
opět na podzim.

-nov-

 10. 5. Stře-
dověká studna 
u Pittnerovy 
uličky dopřává 
i v období sucha 
občanům Husto-
pečí užitkovou 

vodu už několik desítek let. Právě u ní si v roce 
1531 koupili dům novokřtěnci (habáni), kteří 
v Hustopečích vytvořili významnou komunitu. 
Od letošního roku bude okolí pumpy uprave-
no tak, aby se stalo důstojnou připomínkou 
historických událostí.
Veřejná pumpa na užitkovou vodu na křižo-
vatce ulic Pittnerova a Svatopluka Čecha 
prochází velkou rekonstrukcí. Do konce 
letních prázdnin by se z nepříliš udržovaného 
místa měl stát památník Hutterských bratří 
v podobě obnovené Rajhradské studny. „Toto 

místo by se mělo trochu navrátit k původ-
ní podobě, což znamená, že by tu měla stát 
pumpa obklopená půlkruhovou zdí s kovo-
vým baldachýnem,“ stručně popisuje budou-
cí podobu okolí pumpy vedoucí Městského 
muzea a galerie Soňa Nezhodová.

V průběhu příprav rekonstrukce vyvstala 
otázka, jestli by nová pumpa a celý památník 
neměl stát přímo nad původní studnou. Ta 
totiž leží asi pět metrů od současné pumpy, 
v zahradě rodinného domu. „Majitel domu 
má dlouhodobě v pronájmu pozemek kolem 
pumpy, takže přímo pod jeho okny je i původ-
ní studna. I když majitel je velice rozumný 
člověk a líbí se mu náš záměr, zvítězil nako-
nec zdravý rozum a přece jenom se pumpa 
i s novým památníkem nechá blíže k chodní-
ku, aby byla přístupná veřejnosti. Stavba bude 
opatřena malým průzorem, skrze který bude 
možné původní studnu zahlédnout,“ doplňuje 
místostarosta Bořivoj Švásta.

Umělecký a pro novokřtěnce typicky 
stroze řešený altán bude hlavním místem 
zářijové vzpomínkové akce, kdy se do Husto-
pečí sjedou představitelé Hutteritů z celého 
světa, především pak z Kanady, aby si společ-
ně připomněli 400. výročí vyhnání z Moravy. 

„Hustopeče jsou vůdčím městem všech oslav 
a připomínek proto, že právě u nás se celé 
Hutterské hnutí zrodilo,“ říká Soňa Nezhodo-
vá a dodává, že v domku u této studny založil 

komunitu Jakob Hutter a uvedl zde v praxi 
model církevního a majetkového společenství, 
který je pro Hutterity platný dodnes.

Ani termín výročního setkání nebyl vybrán 
náhodně a odvíjí se od data vykázání novo-
křtěnců. „Edikt o jejich vydání podepsal kardi-
nál Dietrichstein 28. září 1622 a od toho dne 
měli Hutterité čtyři týdny na vysídlení nebo 
na přijetí katolické víry. Celý vzpomínkový 
program je naplánován na pátek 23. a sobo-
tu 24. září letošního roku. Hutterité se věnu-
jí především náboženským zpěvům, takže 
očekáváme nějaký koncert, vyjížďky na všech-
na místa v okolí Hustopečí, která jsou s jejich 
historií spjatá, a uvidíme, co dál vyplyne podle 
potvrzených hostů. Samozřejmostí ale bude 
odhalení pamětní desky u opravené studny 
Jakobu Hutterovi, kterou už vytváří Mgr. David 
Hönig. A z toho máme velkou radost, protože 
on sám pochází ze sousedních Šakvic a jeho 
maminka je rozená Hutterová, takže se nám 
historie krásně spojila,“ těší se Nezhodová.

Už dnes je jisté, že mohutná studna v Pitt-
nerově ulici bude občanům města poskyto-
vat užitkovou vodu i nadále. A to nejen díky 
zrekonstruované pumpě, ale i díky vydatnos-
ti historické studny, jejíž dno zatím nebylo 
možné změřit. Upravené okolí pak místním 
připomene, na jak historicky důležitém místě 
stojí.                                                                                        -nov-

Sbírka potravin vynesla jen zlomek z uplynulých let

Opravená studna připomene významné výročí
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Sklady jsou téměř prázdné.
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Aktuální stav pumpy.
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 12. 5. Starostka Hana Potměšilová pozvala 
ve středu 11. května všechny občany Na kus 
řeči, aby s nimi osobně probrala, co je těší 
i trápí v našem městě. Po covidové pauze se 
jedná o první takové setkání, jehož tradice 
započala už v roce 2019. 

Podněty občanů k vedení města jsou 
v Hustopečích vítané a možností, jak kontak-
tovat radnici, je hned několik. Přesto už 
v roce 2019 přišla starostka Hana Potměšilová 
s myšlenkou setkávání u jednoho stolu, aby se 
z očí do očí řešilo to, co občany aktuálně trápí 
nebo třeba i těší. „V době koronaviru podobná 
setkání možná nebyla, takže jsme to zkusili 
teď, po odeznění všech opatření. Ovšem vzhle-
dem k tomu, že jsem poměrně komunikativní 
a nedělá mi problém mluvit s lidmi přímo na 
ulici nebo u mě v kanceláři, tak vlastně ani 
není nějaká velká potřeba podobné schůze 
organizovat. Chápu totiž, že ne každému je 
příjemné mluvit mnohdy o citlivých věcech ve 
veřejné kavárně, kde sedí i více lidí u jednoho 
stolu. Mně naopak podobný brainstorming 
vyhovuje, protože se mi osvědčily diskuze více 
lidí, kdy každý přispěje svým názorem,“ svěřila 
se starostka.

Právě osobní setkání je to, co starostka 
Hana Potměšilová při komunikaci s občany 
vyhledává a preferuje. „Moje úvaha je taková, 
že pokud lidé chtějí něčeho dosáhnout nebo 
řešit nějaký problém, tak by neměli mít obavy 
mluvit s představitelem samosprávy. Je tu 
prostor osobní návštěvy na radnici, telefonátu, 
e-mailu, dopisů. Kontakty přímo na mě jsou 
veřejně dostupné a já vždy odpovídám. Čemu 

naopak neholduji, jsou mnohdy urážlivé výkři-
ky na sociálních sítích, kde i když odpovíte na 
jeden dotaz, přidá se k němu sto dalších, které 
souvisí s něčím úplně jiným, a často se nelze 
dobrat nějakého závěru. Proto sociálně sítě 
příliš nesleduji a nemám ani ve správě face-
bookové stránky města, jak si někteří občané 
mnohdy myslí. Občas tam na něco odpovím 
pod soukromým účtem, ale pokud je potře-
ba něco řešit, pak určitě ne přes sociální sítě,“ 
vysvětluje starostka.

Pozvání na neformální posezení do kino-
kavárny přijalo několik obyvatel a řešilo se 
parkování, zeleň po městě, veřejný mobi-

liář i developerské projekty. Podobná setká-
ní se proto budou brzy opakovat. „Od obča-
nů máme mnoho podnětů, které budeme 
ověřovat. Vše jsem si sepsala, vzala jsem si 
kontakty, takže budeme podněty zjišťovat 
a ověřovat, protože ne na vše jde odpovědět 
hned na místě. Svůj účel toto setkání splni-
lo a já se těším, že se budeme moci brzy sejít 
znovu, protože právě díky podnětům od obča-
nů můžeme řešit věci, o kterých jsme třeba 
ani nevěděli, že by se řešit měly nebo mohly,“ 
hodnotí starostka.

-nov-

Občané přišli Na kus řeči se zajímavými podněty

Občané se starostkou řešili různá témata. 
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 16. 5. Projekt „Automatizace a inovace pro 
město Hustopeče“, o kterém jsme vás infor-
movali v Hustopečských listech 9/2021, se 
dostal do další fáze. Radní na svém 99. zase-
dání vybrali dodavatele tzv. Portálu občana 
pro město Hustopeče. Díky tomuto Portálu 
bude moci občan komunikovat s hustopeč-
ským městským úřadem za pomoci počítače 
nebo mobilního telefonu z pohodlí domova. 
Což je jeden z kroků k digitálnímu Česku. 
Již nyní se můžete přihlásit do Portálu obča-
na s celostátní působností a komunikovat 
například s Úřadem práce, Českou správou 
sociálního zabezpečení či požádat o výpisy 
z katastru či rejstříku trestů. V rámci pilotní-
ho projektu, na kterém se na Městském úřadě 
Hustopeče již několik měsíců pracuje, si bude-
te moci ve svém Portálu vyřídit poplatky za 
odpady, poplatky za psa, zjistit, zda nemáte 
vůči městu nějaké závazky a pohledávky 
(zda náhodou nedlužíte nějaké peníze nebo 
naopak nemáte přeplatek), můžete si sjed-
nat termín svatby, vítání občánků a dalších 
jubileí. Tyto záležitosti jsou s využitím moder-

ních technologií navrženy na samoobslužný 
provoz, což je na poli samosprávy ojedinělé. 
Naše město se tak zařadí na špičku mezi městy 
v digitálních službách. 
Již od září 2022 bude zahájen zkušební provoz 
a postupně budou přidávány další formulá-
ře tak, aby byla komunikace s hustopečským 
úřadem co nejpříjemnější, nejjednodušší 
a nejintuitivnější. Uživatelé jistě ocení také to, 
že hustopečský Portál občana bude propojen 
s platební bránou tak, aby bylo poplatky či 
případné závazky rovnou zaplatit. 

Co k takovému přihlášení budete potře-
bovat? Nejjednodušší variantou je přihlášení 
přes tzv. bankovní identitu. Máte internetové 
bankovnictví? V tom případě již svou bankovní 
identitu máte – jedná se totiž o vaše přihla-
šovací údaje do internetového bankovnic-
tví (přihlašování pomocí bankovní identity 

mohou již nyní využívat klienti sedmi bank 
– Air Bank, České spořitelny, ČSOB, Fio banky, 
Komerční banky, Monety a Raiffeisen bank). 
Na stránkách www.bankid.cz si můžete 
bankovní identitu vyzkoušet ve zkušebním 
režimu. Kromě bankovní identity se můžete 
do Portálu přihlásit také přes datovou schrán-
ku, e-občanku či například MojeID. 

Věříme, že občané najdou v hustopečském 
Portálu občana cestu, jak z domu jednodu-
še vyřídit vše potřebné. Hustopečští občané 
samozřejmě nepřijdou o možnost vyřídit 
veškerou agendu přímo u zaměstnanců měst-
ského úřadu Hustopeče. 

-otah-

Projekt AUTOMATIZACE A INOVACE PRO 
MĚSTO HUSTOPEČE, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_10
9/0016661 je spolufi nancován Evropskou unii.

Portál občana můžete vyzkoušet brzy i v našem městě
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 4. 5. Hustopečské mateřské školy čeká 
náročný proces rozhodování o přijetí nových 
školčátek pro školní rok 2022/2023. Na začát-
ku května probíhaly zápisy a už nyní je jasné, 
že navzdory rekonstrukcím a navyšování 
kapacit budou opět chybět místa.

„Poslední rok je převis dětí opravdu velký. 
A to přesto, že zde vzniklo několik dětských 
skupin, nadstavovala se druhá školka. Připočí-
távám to velkém stavitelskému boomu, které-
ho jsme v Hustopečích svědky. K zápisu nám 
nechodí jenom maličcí tříleťáci, ale i předško-
láci. Na Pastelce mám volná místa pro 36 až 
40 dětí. Nechci úplně naplňovat třídy po strop, 
ale samozřejmě pokud to bude třeba, tak to 
udělám, i když pro učitelky je to potom složi-
tější. Z předzápisu mám totiž 49 přihlášek, 
takže je jasné, že nebudeme moci přijmout 
všechny,“ komentuje situaci se zápisy ředitelka 
Mateřské školy Pastelka Blanka Nešporová. 

Mateřská škola U Rybiček má ještě horší 

bilanci – v novém školním roce má místo pro 
39 dětí, přihlášek má však už v tuto chvíli přes 
70.

Vybírat budou obě školky podle jasných 
kritérií. „Ta vychází ze školského zákona, 
tudíž přednost mají děti s trvalým bydlištěm 
v Hustopečích a následně se přijímají podle 
věku,“ vysvětluje postup ředitelka MŠ U Rybi-
ček Ivana Kouřilová.

Přednost mají samozřejmě předškoláci, 
i když U Rybiček už v loňském roce otevřeli 
novou třídu pro děti mladší tří let. „Osvědči-
lo se nám to báječně. Nepočítali jsme s tím, 
že k nám přijdou tak šikovné děti. Měli jsme 
jich 18 v jedné třídě doplněné staršími dětmi 
a pracovalo se nám skvěle. V letošním roce 
ale přece jenom snížíme počet těch nejmen-
ších dětí na 10, což je minimum, které musí-
me přijmout. Zbytek bude doplněn staršími 
dětmi,“ vysvětluje ředitelka Kouřilová.

Květnový zápis v letošním roce není jedi-

ný, který budou školky muset absolvovat. 
Z rozhodnutí Ministerstva školství proběh-
ne v červnu ještě zápis ukrajinských dětí. 
„V tomto školním roce se k nám ukrajinské děti 
nedostaly vůbec, protože jsme byli plně obsa-
zeni. Pro nový školní rok musíme vypsat zápis, 
přestože opět nemáme dostatek kapacit ani 
pro české děti. Nedovedu si to vůbec předsta-
vit a trochu se toho obávám, protože je jasné, 
že ty děti zkrátka nebudeme moci přijmout,“ 
zoufá si ředitelka Nešporová.

Zápis ukrajinských dětí proto bude v Husto-
pečích spíše formální. Již nyní totiž funguje 
v prostorách M-klubu adaptační skupinka pro 
ukrajinské předškoláčky. Právě na ni budou 
v Hustopečích ukrajinské rodiny odkázány 
v případě, že se naplní prognózy a mateřské 
školy budou plně obsazeny. 

-nov-

Hustopečské školky jsou za hranicí kapacit
ZA ŠKOLNÍMI VRATY

 10. 5. Děti z Mateřské školy Pastelka mají 
zase o něco hezčí prostředí k venkovním rado-
vánkám. Díky dotaci ze Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu a příspěvku města se 
podařilo zajistit nové herní prvky na zahradu. 
„Naše přírodní zahrada je stará už pět let a za 
tu dobu bohužel některé prvky přestaly správ-
ně a bezpečně sloužit. Tou největší bolístkou 
pak byl umělý povrch sportovního hřiště,“ 
vysvětluje ředitelka školky Blanka Nešporová.

Přímo na sportovní hřiště se dotace nevzta-
hovala, ale díky celkové obnově prvků se 
v rozpočtu našlo místo i pro něj. Bez pomoci 
města by to však nešlo. „Dotace byla poskyt-
nuta ve výši 220 tisíc korun a realizace se 
vyšplhala na 320 tisíc. Proto jsem zažádala 
Radu města o dofi nancování projektu, bylo 
mi vyhověno, peníze jsme dostali a bylo proto 

možné upravit i hřiště, které samo o sobě stálo 
100 tisíc korun,“ počítá náklady Nešporová.

A co konkrétně se na zahradě přibylo? 
„Kromě nového víceúčelového povrchu tu 
máme velké barevné pexeso, dřevěné týpí, 
pružinová houpadla, vodní prvek nebo lavič-

ku ve tvaru letadýlka. Jednotlivé kousky nám 
přibývaly postupně, takže děti měly dost času 
se s nimi seznámit a jsou spokojené. Všech-
no to přišlo v pravý čas, protože začíná jaro, 
hodně času trávíme venku a plánujeme i akce 
s rodiči,“ těší se Nešporová.

Poslední výzvou, která ale bohužel řešení 
zatím nemá, zůstává navýšení kapacity zahra-
dy. Školku navštěvuje stovka dětí a všech-
ny se na zahradu tak tak vejdou. Po obnově 
volá i okolí školky. „Školku samotnou máme 

vybavenou, třídy jsou modernizované, ale 
co nám chybí, to jsou fi nance na dokončení 
venkovního areálu. Trápí nás nevzhledný plot, 
nedořešené stání na kola, zastřešení popelnic 
a podobně. Teď nás proto čeká hledání vhodné 
dotace, případně navýšení rozpočtu z města,“ 
odhodlává se Nešporová.                                    -nov-

 16. 5. Dva roky online výuky, kdy se 
na dálku vyučovaly i pohybové kroužky, se 
podepsaly na fyzičce dětí. Od loňského září 
se však pod vedením svých trenérů a lektorů 
vracely do formy a nyní chtějí všem ukázat, 
co se naučily. Žáci tanečních oborů Základní 
umělecké školy vystoupili na závěrečné taneč-
ní akademii v sobotu 14. května ve společen-
ském domě a sklidili ohromné ovace.

S blížícím se koncem školního roku se do 
kulturního kalendáře města zařazují oblíbené 
besídky a akademie našich dětí. Mezi prvními 
se svým rodičům a známým představily děti 
z tanečního oboru Základní umělecké školy. 

„Celkem máme 60 dětí od nejmenších pohy-
bových přípravek až po druhý stupeň základ-
ních škol. Obecně jsou kurzy spíše o pohybu 
jako takovém, ale u starších žákyň už se 
zaměřujeme na konkrétní techniky, děláme 
contemporary, jazz, balet,“ popisuje záběr 
tanečních oborů lektorka Aneta Pavliňáková.

Velká očekávání měly nejen samy děti, ale 
i lektorky, které se po dva roky musely poprat 
s online výukou. „Bylo to náročné období, 
ale bylo plné výzev. Setkávali jsme se s dětmi 
online, natáčeli jsme spolu videa, dělali jsme 
taneční štafety. Ale bylo to příliš dlouhé a děti 
byly v pohybu osamocené, nemělo to příliš 

efekt. Přesto se nám tímto stylem podařilo se 
staršími dívkami secvičit sestavu na Burčákové 
slavnosti, což byl velký úspěch. Dnes jsme ale 
všichni rádi, že je to za námi a že se můžeme 
setkávat a trénovat spolu. Navíc to, co se naučí, 
mohou potom předvést naživo svým blízkým,“ 
usmívá se lektorka Nikola Volfová.

Do letošního roku už všechny ročníky 
nastoupily v klasickém režimu, ale výpadek 
byl znát. „Trvalo nám asi půl roku, než jsme 
děti zase rozhýbali, roztancovali. Defi cit byl 
velký nejen po fyzické, ale i sociální stránce, 
kontakty a vazby opravdu chyběly. Dneska už 
je to ale všechno v pořádku a s hrdostí může-

Zahrada MŠ Pastelka je obohacena novými prvky

Taneční obory ZUŠky zahájily sérii školních akademií
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Děti se seznamují s novými herními prvky.

▶
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 19. 5. Obřadní síň hustopečské radnice se ve 
středu 18. května stala místem slavnostního 
předávání ocenění starostky města úspěšným 
žákům hustopečských škol, kteří v různých 
oblastech dosáhli mimořádných úspěchů.

Ocenění vyhlašuje školská a kulturní 
komise města a nemá předem dané katego-
rie. Žáky nominují kantoři a řídí se buď dlou-
hodobě dobrými výsledky žáků nebo třeba 
úspěšným reprezentováním školy. „Ocenění 
předáváme pravidelně každé dva roky, kvůli 
covidu však naposledy v roce 2019. Kategorie 
nejsou nijak vymezené, necháváme prostor 
školám, aby vybraly ty nejlepší z jakýchkoliv 
oblastí. K nominaci oslovujeme všechny školy 
ve městě, vyjma těch mateřských. Z rukou 
starostky města pak nominovaní žáci převez-
mou nejen poděkování, ale i fi nanční obnos, 
se kterým mohou naložit dle vlastního uváže-
ní,“ vysvětluje smysl oceňování předsedky-

ně školské a kulturní komise města Blanka 
Nešporová.

Omezený nebyl ani počet nominovaných. 
Třeba jen Základní škola Komenského našla ve 
svých třídách pětici výjimečných. Stejný počet 
vybralo i Gymnázium Tomáše G. Masaryka. 
Přítomné nejvíce zaujala Eliška Levková, která 
převzala ocenění za záchranu života. „Stalo se 
to loni v říjnu, kdy jsem pomáhala u dopravní 
nehody. Čelně se tehdy střetla dvě vozidla a na 
místě byli tři zranění, z toho dva velmi vážně. 
Jednak jsem samozřejmě zavolala záchranku, 
ale bylo také potřeba zajistit okolí, protože 
v okolí nehody se pohyboval opilý muž, který 
zraněné provokoval. Jsem ráda, že jsem zvlád-
la udělat to, co bylo v tu chvíli potřeba udělat 
a mám radost, že díky mně všichni přežili,“ 
vzpomíná na osudový večer odvážná Eliška.

Pozadu nezůstalo ani hustopečské učili-
ště s pěticí nejlepších, mezi kterými zaujala 

především Brigita Streitová. Ta získala první 
místo v celostátní soutěži malířů. Základ-
ní umělecká škola nominovala dva své žáky. 
Bubeníka Filipa Hubičku za první místo v kraj-
ské soutěži, a především Miroslava Brúčka 
juniora, který vyhrál celostátní kolo pěvecké 
soutěže a může se chlubit titulem Nejlepší 
zpěvák základních umělecký škol ČR. „Do 
celostátního kola nás postoupilo 18 a musím 
přiznat, že konkurence byla velká. Dostali 
jsme za úkol odzpívat jednu lidovku, jednu 
klasickou skladbu a jednu muzikálovou píseň. 
Převzít ocenění je pro mě velká čest a doufám, 
že i nadále budu moci zpívat nejen na akcích 
města tak, jako doposud,“ svěřil se sympatický 
zpěvák, který své umění předvedl i při přebírá-
ní ocenění.

Dva nominované představila i Základní 
škola Nádražní. Vedle Adama Forejtníka za 
dlouhodobě skvělé výsledky v matematice 
doslova zaplnili obřadní síň členové projekto-
vého týmu Hustopečsko ve 3D. Ti po celý školní 
rok vytvářeli pomocí 3D tiskáren velkoplošnou 
mapu s 3D modely nejzajímavějších míst 
regionu. „Všechno jsou to dobrovolníci, kteří 
si tuto aktivitu vybrali nad rámec vyučování 
a pustili se do toho s takovým elánem a nadše-
ním, že to bylo motivující i pro nás, kantory. Je 
to opravdu příjemný pocit, když se žáci o něco 
takto živě zajímají, nemusí se do ničeho nutit. 
To je radost,“ usmíval se učitel Petr Havlín, 
který projekt žáků dozoruje.

Všech 18 vybraných žáků a studentů přijalo 
nejen ocenění, ale i velkou pochvalu starostky 
za vzornou reprezentaci města. „Vy jste naši 
nenápadní hrdinové. Jste vzorem svému okolí, 
buďte si toho vědomi. Mějte vždy na pamě-
ti, že přinášíte věhlas nejen svým školám, ale 
i celému městu. A já vám za to opravdu děkuji,“ 
pronesla starostka Hana Potměšilová.
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Děkujeme a gratulujeme všem studentům.

me ukázat, jak šikovné děti tu máme,“ neskrý-
vala hrdost Aneta Pavliňáková.

A tak se v sále společenského domu před-

stavilo divákům několik velmi povedených 
sestav a choreografi í nejrůznějších témat 
i žánrů. Obdivného potlesku se dostalo hlav-

ně starším ročníkům, které se tanci věnují 
hlouběji, a dokonce objíždí i soutěže. „Minu-
lý měsíc jsme soutěžili na tanečních soutě-
žích základních umělecký škol ve Velkých 
Bílovicích, odkud jsme si přivezli stříbro za 
choreografi i Metamorfózy a bronz za Mobil-
mánii. Obojí jsou to sestavy s hlubší myšlen-
kou a opravdu mě to baví,“ svěřila se jedna 
z účastnic Klára Robošová.

Taneční akademie měla velký úspěch a děti 
se už teď chtějí zapojit do kurzů i v příštím 
školním roce. „V polovině června budeme 
otevírat přihlašování, abychom do září vymy-
sleli, jak děti rozdělíme, takže všechny infor-
mace budou na webových stránkách (www.
zus-hustopece.cz),“ zve k tanci Aneta Pavliňá-
ková.
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Děti sklidily pochvalný potlesk.

18 žáků a studentů oceněno za mimořádné úspěchy
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Děti v naší školce si na konci dubna užily pravý 
„Čarodějnický rej“ v podobě různých převleků 

a soutěží. Společně se svými učitelkami přiví-
taly květen tak, jak se patří. Na odloučeném 
pracovišti děti provázela stezkou čarodějnice 
Hexana, která si pro ně připravila čarodějnic-
kou odměnu za splnění celé stezky. U předško-

láků nechybělo prolézání pavučinami, výroba 
slizu či skok v sedmimílových botách. 

Konečně jsme začali využívat zrekonstruo-
vanou zahradu, kde si děti užívají nových 
zákoutí a herních prvků.

Přišel květen a společně s ním i čas zápi-
su nových dětí do školek. Naše školka přijala 

k docházce na školní rok 2022/2023 celkově 
43 dětí. Na nové kamarády se moc těšíme. 
Připravili jsme si pro ně adaptační program 

„Školička pro maláčky“ a 11. 5. jsme se s někte-
rými nově přijatými dětmi setkali poprvé. 
Společně se spolu seznamujeme, ukazujeme 
si, jak to ve školce vypadá i funguje. Zkouší-
me různé činnosti, abychom dětem co nejvíce 
přiblížili život ve školce. 

V pátek 13. 5. byli předškoláci pozváni 
školním parlamentem z gymnázia na spor-
tovní den. Děti se pořádně rozcvičily, zatanco-
valy si na různé písničky, kluci si zahráli fotbal 
a děvčata zkusila gymnastiku. Předškoláci si 
sportu užívají dostatek, protože jim začaly 
i pravidelné lekce plavání na místním krytém 
bazénu. 

V úterý 17. 5. jsme společně navštívili 
koncert Základní umělecké školy, kde nám 
žáci předvedli, co se v průběhu školního roku 
naučili. Vystoupení bylo opravdu skvělé! 
Děkujeme.

Čekají nás besídky, výlety, týden dětských 
radovánek a budeme si společně užívat krás-
ných slunečných dnů. 

Kolektiv školky

Ve čtvrtek 12. května a poté v pátek 20. květ-
na jely děti z naší předškolní zelené a červe-
né třídy na výlet do Kurdějova. Přijali jsme 
tak pozvání rodičů Klepáčových, kteří dětem 
připravili velmi příjemné dopoledne. Zážit-
kem byla už samotná cesta autobusem a když 
jsme v Kurdějově vystoupili, čekala na nás 
na zastávce žena rytíře v krásných šatech. 
Ta nás odvedla ke svému muži, který čekal 
v plné zbroji na děti u brány do kurdějovského 
podzemí. Přiložením ruky na meč si děti s rytí-
řem slavnostně přislíbili, že musí mít odvahu 
jít temnotou za světlem, aby našli poklad. 
A i přes počáteční rozpaky z temnoty podzemí 

se všem dětem podařilo trasou projít a venku 
na ně čekala slíbená odměna. 

Poté, co si děti pochutnaly, jsme se přesu-
nuli na dvorek „rytířovic“ rodiny, kde jsme 
si prohlédli a potěšili se s různými domácí-
mi zvířátky. Kromě králíčků, slepic, kohouta, 
kačen a jejich mláďátek nechyběl ani pořádný 

„pašík“ v chlívku. Některé děti viděly živé prase 
poprvé v životě. 

Následovaly hry na hřišti a poté jsme se 
už pomalu zase přesunuli zpět na autobuso-
vou zastávku a vrátili se zpět do školky. Bylo 
to opravdu bezva dopoledne a my za něj moc 
děkujeme!

Kolektiv školky

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA

Udělali jsme si výlet do Kurdějova
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Výlet jsme si pořádně užili.

Co je nového u Rybiček?
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Seznamte se s našimi krásnými čarodějkami a čaroději.

Ve středu 11. května připravili studenti školní-
ho parlamentu místního gymnázia pro naše 
děti sportovní dopoledne. Nejdříve si děti při 
rozcvičce a tanci Makarena protáhly celé tělo 
a poté následovalo rozdělení do skupinek. 
Děti zkoušely kotouly, válely sudy, lezly po 
žebřinách, nebo kličkovaly mezi překážka-
mi. Následovaly balanční cviky na lavičce, či 

hody hrochovi do úst. Nově děti zkoušely také 
podbíhat pod točícím se lanem. Nejlepším 
zážitkem byl ovšem pro naše sportovně zalo-
žené kluky fotbal a jeho vyústění ve společný 
turnaj se studenty gymnázia. V tom je naši 
malí fotbalisti hravě porazili 3 : 1.

Kolektiv školky

Absolvovali jsme sportovní dopoledne v tělocvičně gymnázia
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Děkujeme svým starším kamarádům▶
 za bezvadné dopoledne. 
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Škola v přírodě nám připravila „Boj o přežití“
Ve dnech 25.–29. dubna se 25 žáků, pět rodičů 
a pět pedagogů naší školy zúčastnilo ozdrav-
ného pobytu v Nesměři u Velkého Meziří-
čí. Letos jsme školu v přírodě pojali v duchu 

„Boj o přežití“. V jednoduchém, avšak čistém 

rekreačním středisku Nesměř, jsme po příjez-
du bivakovali a pustili se do objevování okolí. 
Večer jsme v učebně vyplňovali deník, hráli 
různé společenské stmelovací hry.

V úterý dopoledne část účastníků vyra-
zila pěšky do Velkého Meziříčí na výstavu 

„Strašidelný zámek“. Tam a zpět pěšky to 
bylo 15 kilometrů. Zhlédli jsme interaktivní 
výstavu připomínající temné postavy nejen 
našich dějin: Čachtickou paní, Kladivo na 
čarodějnice, Drákulu, inkvizitora Jindřicha 
Františka Bobliga z Edelstadtu, vlkodlaka… 
Výstava nás pohltila velmi věrohodnými insta-
lacemi, autenticky vytvořenými fi gurami; 
zážitky umocňovaly multimediální „oživlé“ 
obrazy, kdy se před očima návštěvníků promě-
ní portrét nevinně vyhlížející postavy ve strach 
nahánějící bestii. Odpoledne jsme hráli různé 
sportovní a bojové hry. Ve středu se konal celo-
denní výlet, a to do jihlavské zoo. Zoo v Jihlavě 
nás všechny nadchla – skutečně se řadí mezi 
nejprestižnější v naší republice. Veškeré pavi-
lony i statické expozice jsou citlivě a interak-
tivně uspořádány. Žáci a i my dospěláci máme 
nezapomenutelné zážitky – např. z mrožího 
pavilonu, dětského koutku, včelí expozice, 
tobogánu a spousty jiných atrakcí… Ve čtvrtek 

jsme soutěžili v silových disciplínách; zatlou-
kali jsme hřebíky, řezali polena na čas, stříleli 
ze vzduchovky. Prošli jsme si instruktáží, jak 
přežít ve volné přírodě. Večer se konala obli-
gátní „stezka odvahy“ a opékání špekáčků. 
Volný čas (s přihlédnutím k aktuálnímu poča-
sí) jsme vyplňovali přehazovanou, vybíjenou, 
kopanou, cvičením TRX, dovednostními bojo-
vými soutěžemi, psaním a kreslením deníku.

Ozdravný pobyt ve škole v přírodě se poda-
řil; žáci se naučili samostatnosti a soběstač-
nosti a především zodpovědnosti, a to nejen 
za sebe samotné, ale i za ostatní vrstevníky. 
Ti starší nezištně pomáhali těm mladším; 
zdatnější těm méně zdatným. Děkujeme 
rekreačnímu středisku Nesměř (DRAK) za 
profesionální přístup k organizaci školních 
pobytových akcí.

Ladislav Mlčoch

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Ve čtvrtek jsme soutěžili v silových disciplínách.
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Den rodiny je za námi

Hustopečsko v 3D jde do fi nále

V úterý 17. května jsme ve škole oslavili Den 
rodiny. Odpoledne se sešlo ve škole široké 
příbuzenstvo většiny našich žáků, aby se poba-
vilo u vystoupení, které si pro své nejbližší žáci 
připravili. Poté se žáci v doprovodu maminek, 
tatínků, babiček, dědečků, ale také dalších 
příbuzných odebrali k jednotlivým stanoviš-
tím, kde společně zdolávali různé disciplíny. 
Všechna klání zvládli skvěle malí, velcí, mladí 
i ti starší. A protože výkony byly vyčerpávající, 

byl potřeba také relax u dobré kávy, domá-
cí limonády a také něčeho dobrého na zub. 
Rodinné odpoledne se velmi vydařilo. Dospě-
láci si odnášeli drobné dárečky od dětí a děti 
se pyšnily čokoládovými medailemi.

Yvona Bartoňková

Po celý školní rok se žáci osmého ročníku věnu-
jí projektu s názvem Hustopečsko v 3D, který 
je součástí programu DigiMe, jehož cílem je 
rozvoj digitálních a mediálních kompetencí 
žáků a učitelů. Díky fi nanční podpoře jsme 
mohli do školy zakoupit 3D tiskárny, s jejichž 
pomocí nyní tiskneme námi vytvořené mode-
ly míst, která máme rádi a která dle nás neod-
myslitelně patří k našemu regionu.

Hlavním výstupem je mapa mikroregionu 
Hustopečsko s vytisknutými modely, které 
jsou buď dle skutečnosti zmenšené, nebo 
symbolicky naznačené a zpracované v progra-

mu na tvorbu 3D modelů.
V květnu tým pracoval na dokončení 

mapy a webu, který o celém projektu infor-
muje a na němž také najdete online mapu 
se všemi místy a informativními medailonky. 
Na konci května pak tým prezentoval svoji 
práci a vlastně celý náš region ve Vida! scien-
ce centru v Brně. V obřadní síni radnice žáci 
dostali ocenění starostky, které je udělováno 
nejúspěšnějším žákům a studentům husto-
pečských škol a učilišť.

Kolektiv školy

Všechna klání zvládli skvěle malí, ▶
velcí, mladí i ti starší.

Mapa s 3D modely. 
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ZŠ NÁDRAŽNÍ
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ZŠ KOMENSKÉHO

Květen se nesl ve znamení sportu a zábavy
Během máje absolvovaly čtvrté ročníky kurzy 
dopravní výchovy. Nejprve se žáci seznámili 
s teoretickou částí – pravidly silničního provo-
zu, pak samozřejmě procvičili i praktickou část. 
V ní byly zahrnuty překážky na kole, záludná 
jízda po dopravním hřišti. Na závěr si otesto-
vali své vědomosti písemným testem. 

Naši mladí fotbalisté získali 3. místo 
v turnaji Mc Donald's. Všem hráčům i hráčkám 
děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

„Čas proměn“ – to byl název besedy, kterou 
absolvovali kluci a holky ze 4. C. Moc děkuje-
me úžasné a milé paní doktorce, mamince 
Šístkové. 

To by bylo, abychom nevyužili sluníčka. Ve 
školní družince děti vyzkoušely, jak se dá čaro-
vat pomocí stínů. Přilepovaly písek, taky vzaly 
ven vodovky a vlastně použily všechno, co bylo 
po ruce. Ve vestibulu školy můžete nakouk-
nout, jak se to dětem povedlo! 

Teplejší počasí vyzývá k venkovním aktivi-
tám. Bohužel jsou občas spojeny i s úrazy. Žáci 
8. a 9. ročníku, stejně jako učitelé, se zúčastnili 
školení první pomoci. Sice doufají, že nebu-
dou muset nově nabyté znalosti a dovednosti 
použít, každopádně, kdo je připraven….

Páté ročníky navštívily brněnské Planetári-
um. Nejprve se o vesmíru učili z učebnic, a pak 

se vydali na Kraví horu za dobrodružnějším 
a zábavnějším učením. Exkurze děti nadchla 
a o poznatky se podělily s ostatními formou 
nástěnek.

Žáci prvního stupně si užili výchovný 
koncert pořádaný místní ZUŠ. Mockrát děku-
jeme za nezapomenutelný kulturní zážitek. 
Ty hodiny tvrdé práce, které za ním stály, si 
spousta z nás neumí ani představit. 

Konečně se dočkala výcviku plavání i třída 
4. B, která se nemohla zúčastnit kurzu kvůli 
koronavirovým opatřením ve druhém a třetím 
ročníku. O to víc si to užili právě teď. Rozzářené 
oči a úsměv na tváři mluvily za vše.

Žáci si užili první výlety. Taky rádi vzpomí-
náte na společné nocování se spolužáky ze 
základky? 

Kolektiv školy
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V květnu jsme také pilně tvořili!

Nově pořízený školní žákovský nábytek byl umístěn do šesti tříd 2. stupně ZŠ.
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Mobilita mezi horami 
Pátá mobilita v rámci projektu Active kids 
for the better future zavedla čtyři učitele 
z naší školy do oblasti Západní Makedonie. 
V městečku Kozani jsme s partnery prožili 
šest dní. Již příjezd nám mohl dát tušit, že tato 
mobilita bude speciální. V pátek jsme hned 
při vystupování z autobusu zažili slavnostní 
procesí s Pannou Marií, kterého se za svitu 
svíček zúčastnila většina obyvatel městečka. 

V místní knihovně, druhé největší v celém 
Řecku, jsme byli přijati zástupci města i školy. 
Děti nám předvedly svoji verzi projektové 
hymny. Po tanečním a pěveckém vystoupení 
žáků školy jsme si mohli prohlédnout pečení 
typických slaných koláčů a následně i budo-
vu školy. Mnohé třídy ještě čekají na obnovu 
vybavení. Již nás nepřekvapilo, že děti nema-
jí šatny, ani možnost navštěvovat odpolední 

družinu. Oproti ostatním partnerským školám 
zde nemají zavedeny školní uniformy. 

Horská krajina nám nabídla krásné scené-
rie s jezery. Návštěva kláštera na Ostrově v nás 
zanechala hluboký dojem. Druhé jezero leže-
lo u města Kastoria. Zde jsme si prohlédli míst-
ní ekocentrum s akváriem, jehož specializací 
jsou programy pro děti zaměřené na studium 
vody a udržitelné zdroje energie. Využití větr-
ných zdrojů se věnovala práce dětí ze čtvrté 
třídy, sestavený model použitý při prezentaci 
byl opravdu jako skutečný. 

Nedaleká vesnice Krokos je vyhlášená 
pěstováním šafránu. Legendu o Krokosovi 
i způsob zpracování nám povyprávěl sám 
majitel fi rmy Krokos Kozanis. Pozval nás na 
vystoupení tanečních skupin z okolí a my tak 
měli příležitost naučit se klasické řecké tance. 

Poslední den jsme navštívili povrchový 
lignitový lom. Jeho velikost nás ohromila, 
stejně jako rekultivace již neužívaných míst: 
zalesnění, vysazení ovocných stromů i pěsto-
vání menších plodin. Návrat jelenů, srn, zajíců 
a medvědů dává jasný signál, že se obnova 
podařila. Zastavili jsme se i ve vodní elektrár-
ně ležící na přehradě Polyphytos. Vedle obřích 
turbín jsme se cítili jako mravenci. 

Řecká pohostinnost, živelnost a radost ze 
života nás nabila pozitivní energií. 

Kolektiv školy

31. srpna 2021 podala škola na Státní země-
dělský intervenční fond žádost o dotaci. 
Konkrétně se jednalo o nábytek:

• žákovská sestava (1 žák. stůl + 2 židle): 90 ks,
• učitelská katedra: 6 ks,
• učitelská židle: 6 ks,
• kancelářský stůl: 4 ks,
• kontejner čtyřzásuvkový na kolečkách: 4 ks,
• polootevřená skříň dvoudveřová: 3 ks.
Žádosti bylo ze strany SZIF vyhověno 
a dne 17. ledna 2022 byla podepsána 
smlouva o poskytnutí dotace.
Celkové výdaje projektu: 481 582 Kč. Celková 
výše přiznané dotace: 385 265 Kč (80 %).
Na konci dubna byl veškerý nábytek již na 
svém místě.

SZIF – Obnova vnitřního vybavení ZŠ Komenského
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Odvážné žákyně třetího a druhého ročníku 
oboru Veřejnosprávní činnost se přihlásily do 
právnické soutěže Mezinárodní středoškol-
ský Moot Court aneb simulovaný Evropský 
soud pro lidská práva. Naši školu zastupovaly 
dva týmy, v jednom Alena Svobodová, Zoe 
Zahra Bitarová a Stanislava Zelinková, ve 
druhém Natálie Šebestová a Vendula Špán-
ková. Soutěž se skládala ze dvou částí – písem-
né podání a ústní kolo. Ke každému týmu 
byl přiřazen kouč (patron), který celý proces 
vedl, pomáhal s technickými záležitostmi 
a motivoval k lepší spolupráci. Zároveň práci 
kontroloval a měl funkci odborného dohledu. 
V písemném podání jednotlivé skupiny praco-
valy na argumentaci konkrétní strany, zaměřo-

valy se na právní a protiprávní jednání. Ústní 
kolo bylo založeno na písemné přípravě pod 
vedením kouče. Zde už se mluvilo zpaměti 
a problematika se musela právně obhájit. Tato 
část probíhala na Právnické fakultě Masary-

kovy univerzity v Brně. Soudci práci našich 
žáků ohodnotili pozitivně, zaměřili se na silné 
a slabé stránky úkolu. Sice jsme nepostoupi-
li do fi nále, ale něco nového jsme se naučili. 
Nešlo jen o odborné znalosti z práva, ale záro-
veň o rozvoj komunikačních, argumentačních, 
prezentačních a sociálních dovedností. Důle-
žitou roli hrála práce v týmu, tudíž dodržová-
ní harmonogramu a rozdělení rolí. Celá akce 
(od prvních náslechů, online výuky na fakultě 
až po ústní kolo) byla náročná, přesto přínos-
ná. Studentky poznaly jinou studijní půdu 
a získaly řadu nových zkušeností, například 
práce v databázi všech judikatur z Evropského 
soudu pro lidská práva Hudoc.

Kateřina Bališová

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Rozhovor s naší talentovanou žačkou „Bibi“
Na přelomu března a dubna 2022 se usku-
tečnila celostátní soutěž malířů v Uherském 
Brodě na odborném učilišti. Žákyně 1. roční-
ku oboru Malíř – lakýrník Brigita Streitová se 
zúčastnila také a plně realizovala své malířské 
dovednosti.

Jaké bylo téma soutěže a jak dlouho 
trvala příprava?

Nejdříve jsem měla být 
jen náhradnice, kdyby 
spolužačka nemohla jet. 
Ve škole jsme se obě 
poctivě připravovaly 
pod vedením učitelky 
odborného výcviku 
Medlové. Téma soutě-
že „Zvířecí miláček“ 
nás bavilo. Já jsem 
malovala kočku.

Proč sis zvolila zrovna 
tento motiv?

To byla náhoda. Učitel-
ka odborného výcviku měla 
obrázek kočky vystaven na 
stole a mě zaujal. Pustila jsem se 

do práce a výsledek překvapil všechny. Nako-
nec jsem to předvedla i na soutěži, neboť 
spolužačka onemocněla a školu jsem jela 
reprezentovat já.

Jak dlouho se věnuješ výtvarné činnosti, co 
Tě k tomu dovedlo?

Jako každé malé dítě jsem ráda malo-
vala kytičky, domky a princezny. 

Později se to stalo mým koníčkem 
a věnovala jsem tomu více času. 

Skoro každý den jsem něco 
vytvářela. Zkusila jsem 

různé techniky a rozmani-
té motivy. Nejvíce mě baví 
malovat na zeď barvami. 
Čím větší prostor, tím 
lepší. Celý svůj pokoj 
mám pestře vymalova-
ný. Jsem spíš samouk, na 

uměleckou školu jsem 
chodila jen rok. A co se 

týká motivů, asi nejčastěji 
volím zvířata v různých odstí-

nech a tajemno.

Máš v plánu svůj talent rozvíjet?
Ano, teď mě láká práce na grafi ckém table-

tu. Už jsem si to zkusila a zaujalo mě to. Tak 
vznikají například úvodní stránky počítačo-
vých her, fi lmů atd. Jde o různé upoutávky na 
internetu.

Co Ti přináší obor Malíř a lakýrník?
Určitě spoustu nových zkušeností. Až tady 

jsem si zkusila malovat na zeď, líbí se mi velké 
rozměry. Zároveň mě nadchla práce s grafi c-
kým programem Correl, kde jsme tvořili loga, 
reklamy nebo pozvánky. Jsem teprve v 1. roční-
ku, věřím, že se toho naučím ještě mnohem 
více.

Jaký máš sen?
Chtěla bych, aby se má tvorba lidem líbila. 

Někdy bych i své obrázky ráda vystavila. Zají-
má mě názor odborníků, co dělám či nedělám 
špatně. Ráda se i dalším věcem přiučím.

Děkuji za rozhovor
Taky děkuji a přeji hezký den.

Kateřina Bališová
◀Brigitě gratuluje i redakce 

Hustopečských listů!

Pětice odvážných vyrazila reprezentovat naši školu.
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Zvládli jsme soutěž právnických dovedností

Bylinkový koutek aneb realizujeme naše nápady
V květnu fi nišujeme s další aktivitou projek-
tu Jihomoravského kraje iKAP II. Celá akce 
začínala velmi pozvolna žertováním žáků 
školy o možném využití části pozemku v blíz-
kosti školního hřiště. Postupně se o různých 
možnostech začalo diskutovat a ubytovaní 
žáci na Domově mládeže vytvořili konkrét-
ní plánek včetně zakreslení a popisu rostlin 
a zařazení dalších prvků.

Schválením projektu na podzim 
2021 odstartovalo naše snažení. Bez přehánění 
můžeme říct, že k realizaci přispěli žáci všech 
oborů. Začínali jsme vyčištěním pozemku, což 
nás oproti plánu hodně zdrželo. V zimních 
měsících jsme připravovali vyvýšené záhon-
ky a hmyzí domečky. Na jaře se už pozemek 
začínal podobat našemu plánku. Přidali jsme 
cestičky a další různé povrchy, které nabídnou 

smyslové vnímání. Posledním krokem bylo 
umístění vyvýšených záhonů a osázení prosto-
ru rostlinami, které chceme využít při vaření 
nebo přípravě nápojů. Velký dík patří všem, 
kteří se ujali jednotlivých úkolů a přidali ruku 
k dílu, především Andreji Božkové, student-
ce druhého ročníku oboru Veřejnosprávní 
činnost, za její kreativní přístup.

Stanislava Gergelová
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Vařili jsme po francouzsku
V letošním školním roce se Gymnáziu T. G. 
Masaryka podařilo rozvinout spolupráci 
s učiteli a studenty francouzské partnerské 
školy v Le Mans. Výměnný pobyt realizovaný 
na podzim 2021 v rámci projektu ERASMUS 
+ KA2 připravil dobrou půdu pro otevřenou 
a přátelskou komunikaci. 

Vznikla tak celá řada nápadů, které se daří 
uskutečnit formou projektové výuky. Pro fran-
couzštináře taková spolupráce představuje 
jedinečnou příležitost komunikovat s rodilým 
mluvčím. Žáci kvarty, kvinty a 1. A společně se 
svými francouzskými protějšky spolupracovali 
počátkem jara na úkolu, který měl kromě jazy-
kového cíle také kulturní rozměr. Výsledkem 
byla série krátkých zdařilých videí předsta-
vujících přípravu tradičního francouzského či 
českého pokrmu. Postup i výsledný výrobek 
žáků by často mohl zazářit na blogu o vaře-
ní. Největší popularitu si získaly francouzské 
palačinky na mnoho způsobů, objevily se však 
také více originální recepty na tartiflette, pain 
au chocolat či tradiční bretaňské sušenky.

Také letošní festival francouzské kultu-
ry Bonjour Brno nabídl možnost projektové 
výuky. 24 žáků studujících francouzský jazyk 

se 10. května zúčastnilo workshopu s fran-
couzštinou. Nejprve zavítali do Francouzské 
aliance, kde byl pro ně připraven pestrý 
program plný zábavných aktivit: vyzkoušeli si 
komiksový kvíz, rozklíčovali některé fonetické 
záludnosti, zapojili se do konverzačních her. 
Druhá část workshopu „Vaření s Francouzem 
ve venkovní kuchyni“ pokračovala ve výuko-

vém centru Otevřené zahrady. Známý kočovný 
kuchař François Bouillet z francouzského regi-
onu Franche-Comté poskytl žákům jedineč-
nou příležitost používat jazyk v reálné situaci, 
naučit se nová slova, ale také dozvědět se něco 
o francouzské gastronomii.

Darina Honsová
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Při vaření si studenti mohli procvičit francouzštinu▶

V květnu u nás bylo rušno
SOŠ a SOU Hustopeče v projektu OPEN UP!

V prvním květnovém týdnu měli naši žáci 
možnost účasti na 12 online workshopech, 
které vedli lektoři z celého světa. Každý z nich 
se věnoval tématu, které je přínosné pro různé 
komunikační situace v životě. Od stravová-
ní, cestování, zdravý životní styl, až např. po 
hledání zaměstnání, či zahájení podnikání. 
Studenti nejen konverzovali, ale také se aktiv-
ně zapojili prostřednictvím různorodých onli-
ne aktivit.

Stanislava Gergelová

Mimořádná událost na naší škole
V pátek 13. května 2022 došlo ve škole 

k mimořádné události, která si vyžádala 
zásah Policie ČR. Postupovali jsme podle 
metodiky PČR pro tento typ události. Podrob-

nější informace nemůžeme sdělit vzhledem 
k probíhajícímu šetření. Během incidentu 
nedošlo k ohrožení žáků, o situaci byli infor-
mováni a byla jim nabídnuta pomoc inter-
venčního psychologa. Po ukončení zásahu 
probíhala výuka na všech úsecích bez omezení.

Stanislava Gergelová, 
školní metodik prevence

Program Dr. Zdědil a pan Zdražil nás bavil
V pondělí 9. května jsme ve třídě VČ3 reali-

zovali čtyřhodinový program Dr. Zdědil a pan 
Zdražil. Jde o simulační hru, která rozvíjí aktiv-
ní přístup k životu, fi nanční gramotnost a šetr-
ný přístup k životnímu prostředí. Na začátku 
proběhla motivační část, která se zaměřovala 
na fi nanční oblast v budoucím životě. Poté 
byla třída náhodně rozdělena do různých 

rodin. Každý měl svou roli, se kterou pracoval. 
Všechny rodiny měly svůj rozpočet a jejich 
cílem bylo prožít několik měsíců spokojené-
ho života, a přitom fi nančně „nenabourat“. 
Měli k dispozici software, který jejich rodinný 
rozpočet zpracovával za jednotlivé měsíce 
(hypotéka, kreditka, nájem, cestovné, vzdělá-
ní atd). Kromě povinných údajů měli rodinní 
příslušníci přání a ta se v průběhu hry plnila 
či neplnila, záviselo na fi nanční situaci. Každý 
měsíc je potkala nějaká událost, pozitivní 
či negativní. Na to museli pružně reagovat 
a vymýšlet cesty, jak udržet rodinný rozpo-
čet a nedostat se do dluhové pasti. Na závěr 
proběhlo zhodnocení celé hry. Na hru byly 
pouze pozitivní ohlasy. 

Kateřina Bališová

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 se v Hustopečích na 
dopravním hřišti Lipová uskutečnilo oblastní 
kolo dopravní Soutěže mladých cyklistů.

Z naší školy se soutěže zúčastnila dvě druž-
stva mladých cyklistů a družstvo ve složení 
Emma Frýbertová, Dobromila Klepáčová, 

Lukáš Hudeček a Jakub Slaný ve své kategorii 
starších žáků dokonce zvítězilo! Jakub Slaný 
ze 3. C získal navíc ocenění za účastníka, který 
získal nejméně trestných bodů v celé soutěži.

Soutěž byla organizátory (MěÚ Hustopeče) 
moc pěkně připravena, a tak si ji všichni účast-

níci v krásném slunečném dopoledni hezky 
užili. 

Všem moc gratulujeme, děkujeme za 
úspěšnou reprezentaci školy a přejeme úspě-
chy i v okresním kole!

Věra Komoňová, učitelka gymnázia

Máme za sebou Soutěž mladých cyklistů

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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Úspěšní řešitelé krajského kola Astronomické olympiády
V letošním 19. ročníku Astronomické olym-
piády se našim žákům opět velmi dařilo vyře-
šit teoretické a praktické (pozorovací) úkoly 
krajského kola, které probíhalo online. Zapo-
jilo se 6 žáků a 4 z nich se stali úspěšnými řeši-
teli ve své kategorii.

Přehled umístění: 
• Kategorie CD 
Jan Bartoň 8. místo (30 účastníků),
• Kategorii EF 
Matěj Šrubař 5.–6. místo a Martina Knoflíčko-
vá 15. místo (70 účastníků),
• Kategorie GH 
Anna Romanová 19.–22. místo (80 účastníků).

Všem blahopřejeme, děkujeme za aktivní 
zapojení do online soutěže ve školním i kraj-
ském kole a reprezentaci školy. 

Jarmila Čeperová

Patříme mezi nejlepší v kraji v soutěži Finanční gramotnost
Do 11. ročníku soutěže se zapojilo 325 škol 
a více než 20,5 tisíc žáků, což je nejvíce v její 
historii. Oba týmy z naší školy, které zvítězily 
v kategorii II. a III. v okresním kole, patří mezi 
tři nejlepší ve svých kategoriích v Jihomorav-
ském kraji.

V kategorii II. řešil teoretické i praktické 
úkoly tým ve složení Matěj Šrubař, Alžbě-
ta Hrádková, Lenka Burešová (všichni 4. C) 
a Martina Knoflíčková (3. C). Prezentaci prak-
tického úkolu (fi nanční rozpočet a zajištění 
výletu do zahraničí pro celou třídu) obhajoval 
tým 8. dubna online před komisí složenou 

z členů z ČNB, MF ČR, MŠMT a pořádající orga-
nizací Metodica a EPFA ČR. Studenti si vedli 
velmi dobře a byli pochváleni. V krajském kole 
skončili na skvělém 3. místě.

V kategorii III. se soutěžilo 19. dubna. Tým 
ve složení Jan Bartoň, Jitka Stritzlová (oba 
5. C) a Petr Soudek (6. C) si vedl výborně při 
obhajobě své prezentace praktického úkolu 
(založení fi rmy). Komise ohodnotila jejich 
projekt 3. místem. V silné konkurenci gymná-
zií a obchodních škol Jihomoravského kraje je 
to jedinečný úspěch.

Jarmila Čeperová

Fo
to

: A
rc

hi
v š

ko
ly

Úspěšný tým ve složení Petr Soudek ze sexty a Jitka 
Stritzlová a Jan Bartoň z kvinty. 

V Podivíně vzniká největší prodejna přívěsných 
vozíků na jihu Moravy.  
Podivín - Od 11. dubna letošního roku najdete v Podivíně u Břeclavi nově otevřenou 
prodejnu přívěsných vozíků firmy Tanatech. Sedmá pobočka české rodinné firmy 
TANATECH s.r.o., která je výhradní importér přívěsů Martz, Lider, Zaslaw, Eduard, 
Tomplan, Hapert, Pongratz, Unikol a Fracht a karavanů Derubis do České republiky. 
V nabídce naleznete všechny kategorie 
přívěsů - hobby i profi. Firma postupně 
naskladňuje přívěsné vozíky z celé své 
nabídky. Brzy na prodejnu naskladní 
také skříňové přívěsy a vozíky pro 
camping. 

Nejlevnější dvoumetrový přívěs Martz 
Basic 200 plus můžete zakoupit již za 
ceny přívěsů z hobby marketů a navíc 
dostanete k vozíku zdarma zámek a 
opěrné kolečko. I tyto levné přívěsy 
mají dvě kovové příčky pod 
překližkovou podlahou pro zvýšení 
pevnosti a výdrže. 

Veškerý sortiment přívěsů včetně více 
než 2000 produktů přívěsové techniky 
naleznete na specializovaném e-shopu. 
Tyto díly lze objednávat s dopravou 
zdarma k vyzvednutí na prodejně 
v Podivíně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt a otevírací doba prodejny:  
Adresa: Tanatech - pobočka Podivín, Bratislavská, 691 45 Podivín 
tel: +420 739 180 350, email: podivin@tanatech.cz 
Otevírací doba:  
Po - Pá: 8:00-12:00 a 13:00-16:00, So: 8:00 - 10:00  

TANATECH se těší na Vaši návštěvu!  

www.tanatech.cz          specializovaný e-shop:  www.provleky.cz  
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 7. 5. 2022

Laura Zajdáková 
nar. 26. 6. 2021

Marek Hruška 
nar. 4. 8.2021

Jeremiáš Zerzáň 
nar. 27. 2. 2020

Julie Zerzáňová 
nar. 22. 4. 2021

Jakub Hoffmann 
nar. 18. 4. 2021

Adriana Heroutová 
nar. 5. 11. 2020

Ella Fribertová 
nar. 26. 8. 2021

Filip Krapka 
nar. 22. 10. 2021
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Letní otevřené sklepy v Hustopečích jsou oblí-
beným prázdninovým festivalem vyhledáva-
ným milovníky vína. Do festivalu se vždy zapojí 
vinaři z obou vinařských ulic – Vinařské a Na 
Hradbách. Místní i turisté tak mají 
příležitost ochutnat vína z různých 
viničních tratí a strávit nejeden 
příjemný večer nad sklenkou vína. 
Otevřené sklepy letos poprvé odstar-
tovaly již v květnu a potrvají do 
konce září. Přes prázdniny můžete 

navštěvovat sklepy každý všední den. Letáček 
s podrobnými informacemi získáte v místním 
turistickém informačním centru. Případně 
můžete celý přehled letních otevřených skle-

pů nalézt ve vitríně kina či na nově 
založených webových stránkách 
Hustopečského vinařského bratrstva. 
◀ (www.vinohustopece.cz) 

Užijte si léto v Hustopečích se 
sklenkou dobrého vína!

-hr-

Čekají nás Letní otevřené sklepy 
VÍNO A HUSTOPEČE

Letošní ročník Hustopečského slunovratu 
připadne na pátek 24. června a nabídne 
otevřené sklepy místních vinařů v ulicích Vinař-
ská a Na Hradbách. Těšit se můžete na souboj 
těchto dvou uliček ve vinařských disciplínách, 
který proběhne u pálenice ČZS Hustopeče 
v 18.00. Do sklepů však můžete zamířit již od 
17.00. Mimo souboj, při kterém si vítězná ulice 
odnese kovanou plastiku hroznů a ponechá si 
ji vystavenou jako symbol vítězství po celý rok, 
se můžete těšit i na živou hudbu, pomazánky 
s devatero bylinami a magický oheň pro přípra-
vu špekáčků. Ty budou k dostání za drobný 
příspěvek do kasičky. Vstup na akci je zdarma, 
avšak pokud budete chtít ochutnat víno našich 
vinařů, budete mít možnost zakoupit si degu-
stační sadu za 100,- Kč. Ta obsahuje skleničku 
na víno s nosičkou a informativním letáčkem. 

Pojďte si společně s námi užít jednu 
z nejkratších a nejkouzelnějších nocí v roce. 

-hr-

Poslední červnový pátek bude patřit Sluno� atu

Fo
to

: A
rc

hi
v m

ěs
ta

Která ulice tentokrát zvítězí? Přijďte jim fandit!
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Na šálku medového čaje 
s Jiřím Válkem a jeho paní

Jiř
í V

ále
k

·  Narodil se 24. března 

1953 v Hustopečích. 

·  Vystudoval zdejší základní školu 

a vyučil se nástrojářem na učilišti 

v Ivančicích. Dlouhá léta se živil jako 

řidič nákladních vozidel.

· Od 25 let se věnuje včelaření a dnes 

jeho med kupují nejen místní, ale jezdí 

si pro něj i z velkých měst. 

· Je vášnivým cestovatelem. 

S manželkou procestovali nejrůznější 

kouty světa a o svých cestách společně 

přednáší.

·  V současné době je předsedou místního 

svazu včelařů.

Sluníčko nás už nějaký ten pátek oblažuje 
svými paprsky. Při procházkách v okolí Husto-
pečí je slyšet bzukot včel a cítit omamná vůně 
sladkého nektaru. Včelaři mají plné ruce 
práce, protože sezona stáčení medu letos 
začala nezvykle brzy. Vyrazili jsme proto na 
šálek čaje (s medem) za panem Jiřím Válkem 
a jeho paní, kteří už 40 let vyrábí med z histo-
rického včelína pod mandloňovými sady. 
Kdysi právě tento včelín opyloval desetitisíce 
zdejších mandloní…

Pane Válku, kolik žihadel jste dnes 
už dostal? (ptáme se přímo u včelstva 
pod starým mandloňovým sadem, kde včelař 
právě vytahuje z jednotlivých úlů naplněné plásty)

(smích) Dneska? Zatím asi jen dvě. Stojíme 
teď u těch hodných včel, ty jsou celkem klid-
né. Kousek dál mám pořádně divoké včely, ke 
kterým si musím obléct i kombinézu, proto-
že ty bodají jako o život a musím přiznat, že 
to bolí. I po všech těch letech. Dostal jsem 
už tisíce žihadel, ale pořád to bolí, i když už 
po bodnutí neotékám. Musím si na ně dávat 
pozor a i kvůli ostatním jsem ten úl označil 
písmenem Z, jako „zlé“. Doufám, že kvůli tomu 
písmenku nebudu mít problémy… (smích)

Moc lidí sem stejně nepustíte, nebo ano? 
Lidí sem chodí celkem hodně, protože 

jsme po trase k mandloním. Teď už je klid, ale 
v březnu tudy proudí davy a každý se zastaví, 
zaposlouchá se do bzučení, koupí si sklenku 
medu, když mám. Víte, to místo má své zvlášt-
ní kouzlo, má silnou energii. Přestože jsme 
schovaní za křovím, vždycky nás tu někdo 
objeví. Už několikrát se mi stalo, že sem někdo 
přišel a řekl, že se jen chvíli zastaví, protože 
tady něco cítí. A není to jen vůně medu. Já sám 
se tady pokaždé cítím velmi příjemně.

To je pravda, že je tu zvláštní klid. Není 
se čemu divit, tady to místo má bohatou 
historii…

To ano. Býval to obrovský včelín, jeden ze 
tří, které byly vybudovány speciálně proto, aby 
opylovaly květy mandloní v sadech. Tehdy to 
byly obrovské sady. V 50. letech se tu pěstovaly 
desetitisíce mandloní a mandle se odtud vyvá-
žely do celého světa. Takové množství stromů 
bylo samozřejmě potřeba řádně opylovat, 
proto měly sady svého vlastního včelmistra. 
Bez včel se totiž příroda neobejde, to je známý 
fakt a jsem rád, že v posledních letech se 
o nich hodně mluví. Lidé musí vědět, jak moc 
jsou včely důležité a co všechno jim škodí. Naši 
předci si toho byli velmi dobře vědomi, proto 
tolik dbali na to, aby mandloňové sady měly 
zajištěný dostatek včel.  

Napadá mě – stáčel se i mandloňový med?
To určitě ne, i když nějaké pokusy tu byly. 

Řekl bych ale, že to byl spíš takový reklamní 
tah. Problém je v tom, že mandloně kvetou 
moc brzy, a to v době, kdy včely potřebu-
jí vyrobit med v první řadě pro sebe. Jedno 
včelstvo spotřebuje okolo půl kila medu 
denně. My, včelaři, si ho od nich bereme až 
po odkvětu řepky, tak od konce dubna, kdy 
už toho kvete víc. Proto ani já nemůžu říct, že 
mám mandloňový med, přestože mám včelín 
hned u mandloní (smích). Moje včely kromě 
mandloní opylují i okolní hlohy, lípy, oskeruše, 
dříny, i tu řepku na nedalekém poli. A protože 
tu mám i akáty, tak budu brzy stáčet i akáto-
vý med, ten je světlejší a tolik nekrystalizuje. 
Hodně lidí ho má radši, protože je jemnější. 
Akátový med rozeznáte, ale mandloňový ne.   

Jak jste se vůbec k včelaření dostal?
Naučil jsem se to od svého tchána. Bylo mi 

25 let a s včelařením jsem neměl vůbec žádné 
zkušenosti. Vyučil jsem se nástrojářem a pak 
pracoval jako řidič náklaďáku, takže vidíte, 
že jsem úplně mimo obor. Ale bavilo mě to 

od začátku a jednu dobu jsem byl dokonce 
včelař-profesionál. Měl jsem necelé dvě stovky 
včelstev a dodával jsem med do obchodů po 
celém okrese. Pak jsme ale vstoupili do Evrop-
ské unie, přišly nové zákony, nové vyhlášky 
a já jsem nesplňoval nařízené normy, podle 
které musí být třeba celé výrobna v nerezu 
a podobně. Do toho se mi nechtělo, tak jsem 
s podnikem přestal a teď si to dělám tak, jak 
mě to baví. Pěkně postaru, tady v tom krás-
ném včelíně.

Daří se tu včelám? Myslím 
celkově na Hustopečsku?

Kupodivu ano. Tady na Hustopečsku máme 
nadprůměrné zavčelení – jen v našem svazu 
včelařů máme 900 včelstev, a to jsou jen 
obce Hustopeče, Popice, Šakvice, Kurdějov, 
Strachotín a Starovice. Včely se tu mají dobře 

– máme tu řepku, nějaké sady, dost stromů 
hodně bylin a vysoké trávy. Dá se říct, že celko-
vě jižní Morava je na tom se včelami dobře. 
Jsou ale místa v republice, kde je to horší. 
A v zahraničí je to velká bída. Navíc se teď 
v sousedních státech objevuje agresivní asij-
ský sršeň, který během chvíle dokáže vyhubit 
celé včelstvo. Poslední informace mluví o tom, 
že už se dostal do Německa, tak očekáváme, že 
maximálně do 10 let bude i u nás.

Včelaření se ale poslední dobou dostává do 
módy, nezdá se vám? 

To se mi nezdá, to vidím (smích). Chodí za 
mnou spousta mladých, jestli bych jim nedal 
oddělky, že chtějí založit včelstvo. A já jim 
fandím, jsem za to rád. Problém je ale v tom, 
že všichni ti nováčci se nechtějí sdružovat 
v našich svazech, chtějí si to dělat jen tak pro 
sebe někde na zahrádce a podobně. Nebo 
s tím naopak podnikat. Pro nás staré včelaře je 
to ale problém, protože náš věkový průměr je 
okolo 70 let a ubývá nás, ubývá sil… 

Díky včelám mohou manželé cestovat.
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Takto vypadá plást plný medu. Jiří Válek se včelařství věnuje přes 40 let.

Jak náročný je vlastně proces získávání 
medu?

Nejvíce práce máme právě teď na jaře, od 
poloviny dubna do poloviny července. To 
je sezona medu. Za tu dobu se mi poda-
ří z jednoho včelstva získat okolo 20–30 kg 
medu, včelstev tu mám 80. Zbytek roku už 
med patří včelám, aby se mohly připravit na 
zimu. My naopak sledujeme jejich zdravot-
ní stav. Bojujeme hlavně s varoázou, což je 
roztoč, který napadá především plody a přená-
ší různé infekce. Právě s tímto onemocněním 
bojujeme dlouhodobě, ale nějak to zvládáme, 
i když byly roky, kdy nám kvůli němu vyhynulo 
přes 60 % včelstev. A tak odesíláme vzorky do 
laboratoří a pokud se objeví nějaký problém, 
tak postupujeme podle nařízení veteriny. Ale 
právě dnes jste přišla do největšího shonu. 
Nasbíral jsem plásty a teď je potřeba odvézt je 
k odvíčkování a do medometu, takže jedeme.

Pozn.: Vůbec nevím, o čem je řeč a kam to jede-
me, ale rozkaz přijímám. Nasedáme do vozidla 
a přejíždíme k domku Válkových v centru města, 
kde mají stáčírnu medu. Ve dveřích nás již 
vítá paní Válková s teplým čajem z vlast-
noručně trhaných sušených plodů z keřů 
a stromů v okolí včelína (samozřejmě 
řádně oslazený medem). Zatímco pan 
Válek se jde opláchnout, paní Válková 
bere do ruky odvíčkovací vidličku a jeden 
plást po druhém zbavuje víček od včelího díla, aby 
z něj následně v medometu mohl pomocí odstředi-
vé síly vytéci blahodárný med.

V celém domě to nádherně voní medem! 
Vnímáte vůbec ještě tu vůni?

Válková: To víte, že ano, miluju ji. Takto 
intenzivně ale voní jen pár dnů nebo týdnů, 
když med zpracováváme. Nemáme žádné 
zvláštní místo na zpracování, tak to dělá-
me tady v garáži. A vane to do celého domu. 
Uskladněný ho míváme vzadu ve sklepě, a to 
už tu potom nic neucítíte. Takže si ty dny vlast-
ně užívám, i když, jak vidíte, je to taková titěr-
ná a lepkavá práce.

Sdílíte manželovo nadšení pro včely? 
Válková: Nejen že sdílím, to já jsem ho 

to vlastně naučila! (smích) Lépe řečeno můj 
tatínek a dědeček. To byli velcí páni včelaři 
v Boleradicích a vůně medu mě provází od 
dětství. Jsem moc ráda, že s manželem máme 
tento koníček. Obzvláště teď v důchodu je to 
fajn, protože si tak můžeme něco přivydělat 
a cestovat po světě.

Ano, vy jste přece velcí cestovatelé, že?
Válková: Procestovali jsme snad celý svět. 

Milujeme Čínu, kde jsme byli několikrát. 
Prošli jsme si Kambodžu, Vietnam, Bali, Jižní 

Ameriku, Kubu, Spojené státy, tři měsíce 
jsme strávili v Austrálii. Kdysi jsem dostala 
darem atlas světa a dodnes si do něj vlepuje-

me s manželem štítky s datem, kdy jsme 
které místo navštívili. A vidíte, že to 

máme hodně plné (ukazuje barvami 
hýřící knihu). Vlastně se dá říci, že díky 
včelám a medu můžeme dělat to, co 

nás baví. Cestování je fi nančně nároč-
né, obzvláště ta místa, kam jezdíme my, 

proto si naše včeličky hýčkáme.

Vy o svých cestách dokonce přednášíte.
Válková: Ano, jsme členové Klubu historie 

a vlastivědy Hustopečska, kam si nás občas 
pozvou, abychom něco zajímavého povyklá-
dali. Naposled to bylo zrovna minulý měsíc, 
kdy jsme mluvili o Etiopii. Je to pro nás taková 
možnost podělit se o naše zážitky. Na cestách 
potkáte spoustu zajímavých lidí, vidíte místa, 
která se vám vryjí do duše. Proto jsme rádi, 
když o tom všem můžeme mluvit a tak trochu 
zavzpomínat, vrátit se tam alespoň díky foto-
grafi ím a videím. 

Přednášíte někdy i o včelách a medu?
Válek: To ne, na to u nás máme úplně jiné 

experty. Členem našeho svazu je i Jan Strouhal, 
který se zabývá apiterapií, včelařství studoval 
a přednáší. Žije v Brně, ale pochází z Hustope-
čí a rád se za námi vrací. On se v tom opravdu 
vyzná a je radost ho poslouchat. Není to tak 
dávno, co v knihovně dělal besedu s ochutnáv-
kou různých druhů medu, to byla radost. My 
to děláme tak nějak domácky, po našem. Ale 
lidem ten náš med chutná a vrací se k nám.

Je totiž vynikající. Moc děkuji za čaj i milé 
setkání.

-nov-

Jeden ze tří včelínů, jehož včeličky opylovaly 
mandloňové sady.▼
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HUSTOPEČE SE BAVÍ
Svůj svátek oslavila Země na Pavučině deštěm

 27. 4. Centrum volného času Pavučina se 
i v letošním roce zapojilo do mezinárodní-
ho Dne Země. Ten připadá každoročně na 
22. dubna a jeho cílem je zviditelnit potřebu 
ochrany životního prostředí. Na Pavučině 
si na toto téma připravili ve spolupráci se 
žáky Základní školy Komenského v neděli 
24. dubna bohatý zážitkový program. „Žáci 
z Komendy si přichystali přírodovědná stano-
viště s různými skládačkami, doplňovačkami, 
skákačkami a dalším pro malé děti s rodiči,“ 
vysvětlil organizaci ředitel Pavuči-
ny Petr Fridrich. 
Malým návštěvníkům se starší 
kamarádi snažili předat důležité 
informace o tom, jak to v přírodě funguje, jak 
nám pomáhá a jak můžeme pomoci my jí. Vše 
pomocí interaktivních stanovišť. „Měli jsme 

tu například sbírání kapiček užitkové vody, 
což bylo pro děti zajímavé a zábavné. Děti si 
osahaly ovčí vlnu, protože máme na Pavučině 
čerstvě ostříhané ovečky. Poznávali jsme bylin-
ky, živočichy i světadíly. Třídili jsme odpad 
a hledali léčivé rostliny,“ vyjmenovává Fridrich.
Program sliboval velké množství venkovních 
aktivit. Ty však musely být zrušeny kvůli nepří-
zni počasí. „Počasí nám trochu hapruje, takže 
jsme museli zrušit vyjížďky na koních, výsad-
bu keřů i osázení vyvýšených záhonů, ale 

věřím, že si to brzy vynahradíme 
v kroužcích Pavučiny,“ usmívá se 
Fridrich.
O co ale návštěvníci nemohli být 

ochuzeni bylo závěrečné opékání špekáčků, 
bez kterého se žádné dění na Pavučině nemů-
že obejít. 

-nov-
◀ Vůně špekáčků se linula celou Pavučinou. 

Na Pavučině se sešly čarodějnice z celého okolí. ▶
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Kino nabídlo cestovatelský maraton

Čarodějné rejdění na Pavučině
 2. 5. Poslední dubnový den patří tradič-
ně divoženkám, čarodějkám, čarodějům 
a podobným individuím. A kde jinde by měly 
koštětem vybavené divizny oslavit svůj svátek, 
než na našem Centru volného času Pavučina? 
V takřka domácím prostředí připravily dobro-
družný program pro své malé kamarády. 
Na Pavučinu se poslední dubnový den slétly 
čarodějnice ze širokého okolí. Ve víru tajemné-
ho rejdění učily odvážné děti namíchat kouzel-

ný lektvar štěstí. Nebylo to však zadarmo 
– nezbytné ingredience si děti musely zaslou-
žit splněním nejrůznějších čaroúkolů. Devate-
ro stanovišť zvládly děti levou zadní a kromě 
dárečku si v cíli vysloužily i nezbytný špekáček. 
U táborového ohně pak celé rodiny vysedávaly 
až do večerních hodin.

-nov-

 2. 5. Přes 200 měst se v letošním roce zapo-
jilo do festivalu cestovatelských fi lmů Expe-
diční kamera a ani Hustopeče nejsou pozadu. 
V pátek 29. dubna mohli milovníci přírody 
zhlédnout v sále kina výběr nejlepších outdo-
orových fi lmů letošního roku, které vybírá 
tým v čele s cestovatelem Danem Hálou.
Dvanáctý ročník nabídl divákům expedi-
ci k nejvyšším vodopádům světa, nechal je 
nahlédnout pod pokličku hendikepovaných 
bikerů nebo představil vodáky na peřejích 
řeky Keve a Kwanza. Zařazen byl i dokument 
o posledním květnovém dnu roku 1970, kdy se 
kvůli zemětřesení odtrhla značná část šesti-
tisícovky Huascarán Norte, která pohřbila 
všechny členy české expedice. Velký úspěch 
sklidil fi lm o náročném závodu 1000miles 
Adventure – příběh o náročném běhu Lenky 

Vacvalové, která zaběhla nejdelší turistickou 
trasu na Slovensku vedoucí z Dukly do Děvína. 

„Zájem o podobné maratony jsme si vyzkoušeli 
už při Snow Film Festu před půl rokem. Zájem 
byl, diváci byli spokojení, proto jsme navázali 
Expediční kamerou. Podobným večerům se 
rozhodně nebráníme a uvidíme, jaký bude 
další zájem v budoucnu,“ shrnula netradiční 
promítání vedoucí kina Martina Ondrová.

Necelá padesátka diváků si tak mohla vychut-
nat autentické a mnohdy velmi syrové zábě-
ry z nejrůznějších cestovatelských expedic, 
jejichž poselství museli mnohdy trochu vydý-
chat. „Večer je poměrně dlouhý, takže jsou 
potřeba občerstvovací a odlehčovací přestáv-
ky. Doplnili jsme to i o slosování propagačních 
materiálů projektu, takže to celé příjemně 
ubíhalo,“ shrnula Ondrová.

-nov-

BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI  29. 9.—1. 10. 2022
Nejvýhodnější předprodej od 1. do 30. 6. pouze v TIC Hustopeče
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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.

pá 20. 5.—24. 9.

1
8

.0
0 Letní otevřené sklepy – každý pátek a 

sobotu budou mít otevřeno minimálně dva 
místní vinaři, 18.00–21.00, dle dohody i déle.

st 1. 6.—21. 8.

Výstava Dany Teinitzer – u příležitosti 
450. výročí povýšení Hustopečí na město se 
uskuteční výstava malířky Dany Teinitzer. 
Vernisáž proběhne 1. 6. ve 14.00 
v Cukrárně Romance.

pá 3. 6.

1
9

.3
0 Hudební večer – posezení u kávy 

s hudebníkem a písničkářem z Brna 
Pavlem Špirkou. Kinokavárna.

so 4. 6.

1
6

.0
0

Sousedský piknik – přátelské setkání na 
Křížovém kopci. Těšit se můžete na štrúdly 
všeho druhu, ukázku discgolfu, 
Husté Hudebníky a mnoho dalšího.

út 7. a 21. 6.
8

.3
0 Pasování prvňáčků na čtenáře – Městská 

knihovna.

st 8. 6.

1
5

.0
0

Juniáles – přátelské posezení s opékáním 
špekáčků na myslivecké chatě Ivanka ve 
Velkých Němčicích. Pořádá Klub historie 
a vlastivědy Hustopečska.

pá 10. 6.

1
8

.0
0

Noc kostelů v kapli sv. Rocha – Noc kostelů 
začne v kapli v 18.00 mší svatou, následovat 
budou komentované prohlídky. 
Od 19.00 bude probíhat hra pro děti – 
putování za světélky. 

pá 10. 6.

1
8

.0
0

Noc kostelů v evangelickém kostele – Noc 
kostelů začne v evangelickém kostele 
v 18.00 absolventským koncertem 
ZUŠ, pokračovat bude kombinovaným 
programem fotografi í z dnešního Izraele 
a současných křesťanských písní. Po celý 
večer bude možné si prohlédnout kostel a 
seznámit se s jeho historií. 

so 11. 6.

8
.4

5

Víkend otevřených zahrad – návštěva 
historické zahrady na zámku v Mikulově 
s komentovanou prohlídkou, doprava 
individuálně nebo hromadnou dopravou 
(sraz 8.45 na autobusovém nádraží). Pořádá 
Klub historie a vlastivědy Hustopečska.

so 11. 6.

9
.0

0

Den plný fotbalu – v rámci oslav 100 let 
klubu FC Hustopeče se uskuteční několik 
utkání na hlavní fotbalové ploše stadionu. 
Výtěžek z celé akce bude věnován na 
charitativní účely.
    9.00  FC Hustopeče starší žáci – Podluží
10.45  FC Hustopeče mladší žáci – Podluží
12.30  FC Hustopeče dorost – Znojmo
14.45  FC Hustopeče muži A – Mor. Nová Ves
17.00  FC Hustopeče muži B – Pouzdřany

ne 12. 6.

1
7

.0
0 Varhanní koncert – koncert ZUŠ, kostel 

sv. Václava a sv. Anežky České.

po 13. 6.

9
.1

5

Aqualand Moravia Pasohlávky – zájezd 
Svazu tělesně postižených do Aqualandu. 
Odjezd autobusu od stadionu v 9.15, 
z autobusového nádraží v 9.30.

čt 16. 6.

1
7

.0
0 Zasedání zastupitelstva – zasedací 

místnost na radnici (vstup z náměstí).

kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče

06 2
0

2
2
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chcete zjistit sv j barevný typ?

pot ebujete probrat sk í
a koupit si n co nového na sebe?

nevíte si rady s lí ením?

•

•

•

... nebo chcete prost  
vyzkoušet n co nového?

Ráda Vás provedu sv tem krásy a barev
Zavolejte mi nebo napište
T ším se na Vás:) Marcela | Jsem tu pro Vás! 

MOBILNÍ STYLISTKA & VIZÁŽISTKA

NOVÁ SLUŽBA
v pohodlí vašeho domova

DÁRKOVÉ POUKAZY m žete zakoupit na všechny mé služby

SLEVA 10 % NA VŠECHNY SLUŽBY
S TÍMTO LETÁKEM

bellestudio@bellestudio.cz, tel. 724 325 508
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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: 7. 6.
∙ bioodpad: 6. a 20. 6. 
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
13. 6. | 27. 6.

pá 1. 7.

1
7

.0
0

Táborák ke konci školního roku – možnost 
přespání ve vlastních stanech. Spolupořádají 
CVČ Pavučina, Školní a kulturní komise 
a Spolek všehoschopných. 

pá 8. 7.
Hudební večer – zahraje Paĺo Hoďa na 
saxofon, kinokavárna.

út 12.—17. 7.
Letní kino „Pod ořechem“ – venkovní 
prostory M-klubu.

so 30. 7.
O šípkové Růžence – pohádka a zábavné 
hry pro děti, venkovní prostory M-klubu.

Připravujeme:

Brzy v kině
www.kinohustopece.cz

od  1. 6. Zakletá jeskyně / fantasy pohádka / SLO + CZE + HU

od  9. 6. Jurský svět: Nadvláda / dobrodružný /  USA

od  23. 6. Prezidentka / romantická komedie / CZE

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

pá 17.—18. 6.
Agrotec Petronas Rally – 17. ročník rally 
mezi vinohrady. Více informací na 
www.agrotecrally.cz.

ne 19. 6.

1
9

.0
0 Concentus Moraviae Kurdějov – vystoupí 

Sirba Octet. Vstupné 350 Kč, lze zakoupit i 
v TIC Hustopeče. Galerie Kurdějov 88.

po 20.—22. 6.

9
.0

0
Modlitební karavan – dobrovolníci 
z místních církví se na vás budou těšit u 
karavanu na Dukelském náměstí každý den 
od 9 do 17 hodin. Můžete si zde posedět, dát 
si kávu či si přijít popovídat.

pá 24. 6.

1
8

.0
0 Hustopečský slunovrat s vínem – noční 

otevřené sklepy, klání vinařů z vinařských 
ulic. Ulice Na Hradbách a Vinařská.

pá 24. 6.

1
9

.3
0

Concentus Moraviae Hustopeče – vystoupí 
Balint Karosi. Vstupné 250 Kč, lze zakoupit 
i v TIC Hustopeče. Kostel sv. Václava 
a sv. Anežky České.

so 25. 6.

8
.0

0 Jaroměřice nad Rokytnou a okolí – 
poznávací zájezd, pořádá Klub historie 
a vlastivědy Hustopečska.

so 25. 6.

9
.0

0

Krajem André – cyklistické putování obcemi 
Hustopeče, Starovičky, Velké Pavlovice, 
Vrbice, Bořetice, Kobylí, Němčičky, Horní 
Bojanovice a Kurdějov. Začátek od 9.00 hod.

st 29. 6.—25. 9.

Město v obrazech – výstava historických 
i soudobých zobrazení Hustopečí ke 
450. výročí povýšení na město. Městské 
muzeum a galerie.
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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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 12. 5. Znovu a líp. Trefný název divadelní 
hry o manželském páru, který je souhrou 
okolností postaven před novou výzvu a znovu 
zkouší vybudovat vyhořelý vztah. Za poměr-
ně těžkým tématem se skrývá skvělá kome-
die, která ve čtvrtek 12. května vyvolala salvy 
smíchu v hustopečském kinosále. „Tuto hru 
mám moc ráda, protože je o tom, jak se může 
hezký a láskyplný vztah pokazit, a jak se 
následně může díky nečekaným událostem 
zase vrátit zpět. Není to cesta lehká a mnoh-
dy je to velmi bolestivé, ale právě v naší hře 
se ukazuje, že to jde,“ naznačuje obsah insce-
nace herečka Kristýna Frejová, která stála 
u zrodu hry v roce 2015.

Skvělé výkony předvedla čtveřice hlav-
ních hrdinů v podání Kristýny Frejové, Marka 
Daniela, Marcely Holubcové a Václava Vašá-
ka. Komedii si oblíbili a své nadšení mistrně 
přenesli i na diváky. „Všichni jsme dobří přáte-
lé, známe se dlouho a pokaždé se na společné 
představení těšíme, takže je to vždycky sázka 
na jistotu. Na jevišti se nebojíme improvizace,  
obvykle to dostane správný spád a po skončení 
každého představení si sedneme na skleničku, 
popovídáme si... Je to velmi příjemné,“ neskrý-
vá radost ze spolupráce Frejová.

Člověk by čekal, že na podobné hry budou 
chodit především manželské páry. V Husto-
pečích, podobně jako v dalších městech, bylo 

publikum mnohem pestřejší a každý si z příbě-
hu mohl odnést něco pro sebe. „Přiznám se, že 
do hlediště se moc nedívám, maximálně při 
děkovačkách. Ale co vím, tak představení si 
neoblíbily vyloženě páry, protože i když je to 
především komedie, tak má velmi hluboký 
přesah a stojí za to se nad hlavní myšlenkou 
zamyslet,“ uvažuje herečka.

Téměř dvouhodinové představení příjem-
ně ubíhalo a stejně, jako si diváci pochva-
lovali představení, líbilo se i hercům na 
hustopečském jevišti. „Je to tu nádherné. 
Hned po příchodu jsme ucítili vůni dřeva, 
kterým to je celé obložené. Prostředí je útul-
né se skvělou akustikou, takže paráda,“ chválí 
Frejová.                                                                                -nov-

Čtveřice herců pobavila diváky až k slzám.
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Diváky pobavila povedená divadelní komedie Znovu a líp

 16. 5. Velmi neobvyklou podívanou připra-
vilo v neděli 15. května Kino Hustopeče pro 
nejmenší diváky. S pohádkou Mauglí do 
Hustopečí přijela loutkoherečka Jana Vyšohlí-
dová z Divadla U staré herečky. A kromě 
nádherné minimalistické scény zaujala děti 
především tím, že se v téměř hodinovém 
představení takřka nepromluvilo. „Pozoru-
ji, že na děti neustále někdo mluví. A ony 
už neposlouchají. U pohádky Mauglí se mi 
potvrdilo, že děti mnohem více baví, když si 
mohou příběh prožít pomocí vlastní imagi-
nace, aniž by se jim podbízely jednoduché 
a jasně dané repliky. Samy si hledají vlastní 
myšlenky, pocity, slova, prožívají si příběh po 
svém,“ vysvětluje ojedinělé pojetí sympatická 

loutkoherečka.
Nezvyklé ztvárnění si malí diváci zamilova-

li od prvních minut a v sále se střídaly výbuchy 
smíchu s ohromeným mlčením. Příběh chlap-
ce, který přežije v džungli jen pomocí divo-
kých zvířat a který nakonec opustí své zvířecí 
přátele, aby se vrátil zpět k matce, si herečka 
nijak nepřikrášlovala, a především konec 
představení byl nezvykle smutný. „Má to být 
melancholické. Dítě si tak samo musí zodpo-
vědět, jestli je rádo, že se Mauglí vrátil k matce, 
nebo je mu líto medvěda. Jestli chce plakat 
nebo mít radost. Při vymýšlení každé insce-
nace jednoznačně razím heslo: nepodceňovat 
dětského diváka. Děti nejsou hloupé a pokud 
jim bude servírováno jen to, co si myslíme, že 

stačí k pochopení, tak se nikdy neposunou dál. 
Není dítě, které by příběh o Mauglím nepo-
chopilo,“ obhajuje svůj přístup Vyšohlídová.

Sama Vyšohlídová svá představení konci-
puje právě tak, aby dětského diváka donu-
tila splynout s příběhem a vyhýbá se proto 
jakýmkoliv teatrálním prvkům. „V žádném 
případě nedopustím, aby naše hry sklouz-
ly k nějaké podbízivé zábavě, kdy se dětem 
rozhazují bonbony a berou se na pódium. 
Takových divadel je přehršel. Já si chci vycho-
vat diváky pro klasickou činohru a musím říct, 
že je to boj, protože děti i rodiče jsou příliš 
zvyklí na to, co se jim servíruje.“

Každá pohádka v repertoáru divadla 
prochází náročným procesem.V Hustopečích 
odehraný Mauglí je jednou z těch náročněj-
ších. „Příběh je sám o sobě komplikovaný 
a vyjádřit jednotlivé pochody beze slov jen 
pomocí pohybu či zvuků, to byla výzva. Mám 
však štěstí v tom, že mě režíruje můj otec Jiří 
Vyšohlíd, držitel ceny Thálie za celoživotní 
mistrovství v oboru loutkové divadlo. Píše mi 
i hudbu. Je to velký perfekcionista a díky němu 
mám na každý zvuk přesně nacvičené pohyby, 
aby to celé vytvořilo ten správný dojem. Je to 
o cviku,“ uzavírá Vyšohlídová.

-nov-

Dětské diváky nadchla pohádka beze slov

Nezvyklé ztvárnění si malí diváci zamilovali od prvních minut.
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SPOLKY

Z Věžek jsme odjížděli velmi spokojení

Po dlouhé době jsme měli schůzi

Jaro je zde, a to je nejvyšší čas začít plánovat, 
jak si zvelebíme zahradu, co je třeba doplnit 
na skalky, která bylinka nám chybí na našem 
bylinkovém záhoně. Doplnit jahodové záhony, 
ovocné stromky, keře, balkónové květiny.

To všechno nabízí výstava Zahrada Věžky, 
na kterou jsme se vydali 28. 4. 2022. Výstava 
nás přivítala příjemnou rodinnou atmosférou. 
Kromě zahrádkářských potřeb výstava nabíze-
la prodej různých oděvních prvků, nechyběly 
také stánky s občerstvením.

Jako doprovodný program Hrála skupi-
na Motýl Band CZ, tuto skupinu většina zná 
z televize ŠLÁGR. Při Jejich melodiích si někteří 
i zatančili. Ve 12.00 pan Dufek otevřel autobus, 
aby si mohli účastníci odložit nákup. Odjížděli 
jsme spokojeni, s plnými taškami.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

V pátek 22. 4. 2022 jsme se sešli v sále Spole-
čenského domu na pravidelné schůzi. Naše 
poslední setkání bylo 15. 11. 2019, covid nám 
přerušil další setkávání. Schůze se zúčastnilo 
199 členů a čtyři hosté – starostka Hustopeče 
PaedDr. Potměšilová, starostka Strachotína 
paní Mikáčová, starosta Starovic pan Kadlec 
a PhDr. Laz.

Starostové promluvili o problematice 
jednotlivých obcí. Paní starostka Potměšilová 
pozvala na „Slovíčko se starostkou“ do kavár-
ny Kina dne 11. 5. 2022. Ve zprávě o činnosti 
zaznělo konstatování, že covid nám v podstatě 
rušil jednu akci za druhou. V mezičase útlumu 
se nám podařilo navštívit dvě divadelní před-
stavení. V Městském divadle v Brně krásný 
muzikál „Jane Eyrová“, pro skvělý výkon si herci 

zasloužili potlesk ve stoje. Druhé divadelní 
představení v divadle v Boleradicích „Pohádka 
máje“ V tomto představení hráli tři hustopečš-
tí herci. Díky dotacím z obcí a Města Husto-
peče si 250 našich členů užívalo rekondiční, 
rehabilitační relaxaci v lázních Perla Lednice. 

V dalším bodě byla zpráva o stavu člen-
ské základny, zprávy o hospodaření za rok 

2019–2021, zpráva revizní komise. Všechny 
byly schváleny členskou schůzí. Zasedání 
bylo ukončeno přáním, aby tato nejistá doba 
již skončila a my se mohli setkávat. Sociální 
kontakt nám velmi chyběl. Přejeme všem 
pevné zdraví, hodně tolerance, ohleduplnosti, 
pokory.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Dunajská Streda nám chyběla.

◀ Výstava Zahrada Věžky se nám moc líbila.
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Byli jsme se koupat na Slovensku
Po dvouletém nuceném přerušení, zaviněném 
covidem, jsme opět navštívili termální lázně 
Dunajská Streda na Slovensku. Lázně, kde je 
několik vnitřních i venkovních bazénů, nás 
přivítaly mírným deštíkem. V některých bazé-
nech je termální, v některých pramenitá voda. 
Nechybí plavecký bazén. Také zde najdete 
různé trysky masírující záda, protiproud, chrli-
če a další. Nechyběly stánky s občerstvením 

– káva, čokoláda, škvarkové pagáče, langoše 
a mnoho dalších pochutin. I když všechny 

stánky ještě nebyly otevřeny. Cestičku od 
bazénu ke stánkům lemují nádherné vonící 
růže. Krásně jsme se prohřáli a zacvičili si ve 
vodě. Někteří odvážlivci i dali několik desítek 
plaveckých bazénů.

Příjemný den uplynul a byl čas k odjezdu. 
Zpáteční cestou nás doprovázel déšť, kolem 
Bratislavy byla velká bouřka s velkým přívalo-
vým deštěm. A u nás napršelo jen velmi málo. 
Už teď se těšíme na další výlet.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Schůze se zúčastnilo 199 členů.▶
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CÍRKVE
Navštivte modlitební karavan v Hustopečích
V minulém roce navštívil modlitební karavan 
19 míst v naší republice. Do akce se zapojilo 
200 dobrovolníků z 10 církví.

Chceme být mezi vámi
Místo, kde můžete v klidu posedět. Uvaří-

me vám dobrou kávu. Rádi si s vámi popovídá-
me. Nabízíme vám modlitbu. Darujeme vám 
Nový zákon. Máme na vás čas. Vše je zdarma.

Kde, kdy a s kým?
Před karavanem na Dukelském náměstí 

v Hustopečích od pondělí 20. června do středy 
22. června, vždy od 9 do 17 hodin.

Na setkání s vámi se těší dobrovolnici 
z místních církví římskokatolické, českobratr-
ské evangelické a apoštolské.

Závěrečné setkání a grilování
 ve středu 21. června v 18 hodin.
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RYBÁŘI

Malí rybáři získali první povolenky
 27. 4. V sobotu 23. dubna se 18 dětí ve věku 
od sedmi do 13 let, které po celý rok pocti-
vě navštěvovaly rybářský kroužek, dočkalo 
zasloužené odměny – obdržely první povo-
lenku k lovení ryb. „Zkoušky děti absolvovaly 
14 dní zpátky, všechny uspěly, takže všechny si 
povolenky opravdu zaslouží. Musely se naučit 
rybářský řád, poznávat ryby, chovat se správ-
ně v přírodě a k uloveným rybám a podobně. 
Zadarmo to nebylo. Scházeli jsme se v knihov-
ně každých 14 dní po celý rok,“ vysvětluje 
vedoucí kroužku František Šafařík při předá-
vání důležitého povolení a dárkových tašek.

Do terénu se děti moc nedostaly kvůli 
probíhající rekonstrukci hráze. Vynahradí si to 
ale při dětských rybářských závodech v nedě-
li 12. června na rybníku ve Starovicích. „Tam 
si děti budou moci ulovit nějaké ryby, získají 
odměny a navíc budou slavnostně pasovány 
na rybáře,“ pozval Šafařík.

Gratulujeme.                                                              -nov- 18 dětí se dočkalo rybářských povolenek. 

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

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

▲ Prodám dětskou autosedačka 0–13kg 
Maxi-Cosi – jako nová. Původní cena 2 690 Kč. 
Prodám za 1000 Kč. Pro fotky nebo více 
informací tel.: 777 066 804, 
e-mail: 111.11@seznam.cz. 

▲ Prodám skříň šuplíkovou – pět šuplíků 
s pojezdem.  Velmi dobrý stav a velmi kvalitní 

pojezdy s dovíráním, lamino. Šířka 100,5 cm, 
hloubka 53,5 + madla, výška 112,5 cm. 
Cena 2 500 Kč. Pro fotky nebo více informací 
tel.:777 066 804, e-mail: 111.11@seznam.cz 

▲ Prodám elektrický psací stroj, plně funkční, 
skříňkový šicí stroj Lucznik, stolek pod televizi. 
U všeho cena podle dohody. Tel.: 776 408 721.

INZERCE
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Pozdrav synodní seniora ČCE

Milí návštěvníci kostelů,
rádi Vám otvíráme prostory, 
které jsou nám drahé jako 
blízký člověk. Těší nás Váš 
zájem. Jedinečná architek-
tura kostelů je zrozená z víry. 
A víra je především touhou 
po Bohu. Tak nás chrámový 
prostor podporuje a inspiru-
je v našem životním hledání 

Boha.
Přejeme Vám, aby Vám noční návštěva kostela 
pomohla najít klid a soustředění, zpomalit běh 
času a otevřít mysl. Pán Bůh Vám všem žehnej,

Pavel Pokorný, 
synodní senior Českobratrské 

církve evangelické

Pozdrav brněnského biskupa

Milí přátelé, 
letošní Noc kostelů se vrací 
k tradičnímu průběhu, 
který v uplynulých dvou 
letech narušila pandemická 
omezení. Získali jsme však 
během nich zkušenosti, jak 
reagovat v mezních situ-
acích, a byli jsme svědky 
vynalézavosti a obětavého 

nasazení pořadatelů, kteří i v náročných podmín-
kách připravili stovky programů.

Máme stále zač děkovat a v těžkostech a nejis-
totách naší doby také zač prosit. Kostely či modli-
tebny jsou stabilními body, kde je možné najít 
pokoj a duchovní povzbuzení. Stačí přijmout 
pozvání…

Mons. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský

Noc kostelů 2022
Otevřené kostely – otevřená srdce 

Zveme vás na 14. ročník Noci kostelů, 
tentokrát bez covidových omezení.

10. června od 18 do 24 hodin 

Letos bude otevřeno na 1 400 kostelů. 
Bližší podrobnosti a programy najdete na 

www.nockostelu.cz nebo v mobilní aplikaci 
Noc kostelů.

„Za dne ať Hospodin dává svou milost, 
celou noc mu budu zpívat a chválit ho.“ 

Žalm 42,9

Otevřené kostely v okrese Břeclav
Boleradice, kostel sv. Jana Křtitele
Brumovice, kostel sv. Antonína Paduánského
Břeclav, kostel Českobratrské církve evange-
lické
Březí, kostel sv. Jana Křtitele
Hustopeče u Brna, kaple sv. Rocha
Hustopeče u Brna, kostel Českobratrské 
církve evangelické
Klobouky u Brna, kostel Českobratrské 
církve evangelické
Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele
Mikulov, kostel Povýšení sv. Kříže
Mikulov, kostel sv. Václava
Mikulov, modlitebna Evangelické církve 
metodistické
Mikulov – Svatý kopeček, kaple sv. Šebes-
tiána
Milovice u Mikulova, kostel sv. Osvalda
Popice, kostel sv. Ondřeje
Pouzdřany, kostel sv. Mikuláše a sv. Václava
Starovice, kostel sv. Jiří a Mikuláše
Strachotín, kostel sv. Oldřicha a sv. Metoděje
Šitbořice, farní kostel sv. Mikuláše
Valtice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Valtice, kostel sv. Augustina
Valtice, modlitebna Evangelické církve 
metodistické
Velké Pavlovice, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie
Vrbice u Velkých Pavlovic, kostel sv. Jiljí

Kaple svatého Rocha
18.00  Mše svatá
19.00–20.00 Putování za světélky, 

hra pro děti 
19:00–21:00 Možnost komentované 

prohlídky 

Evangelický kostel, Masarykova 4 
18.00 Absolventský koncert ZUŠ
20.00 Po stopách Ježíšových (kombi-

novaný program fotografi í 
z dnešního Izraele a součas-
ných křesťanských písní), Jiří 
Gruber a Hana Sedláčková 

21.00 Proč není jen jedna církev? 
(zamyšlení nad jednotou 
v rozmanitosti), Jiří Gruber

22.00 Společné povídání a zpívání 
venku pod lípou

23.00  Závěr – biblické čtení a modlit-
ba  

Celovečerní program: 
Prohlídka kostela a seznámení s jeho historií 

Program Noci kostelů 
10. června 2022 v Hustopečích u Brna
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SPORT

V sobotu 30. 4. 2022 pořádal oddíl stolního 
tenisu TJ Agrotec Hustopeče krajský bodova-
cí turnaj všech kategorií mládeže. Jednalo se 
o první turnaj, kdy se v jeden den odehrály 
všechny čtyři věkové kategorie. Sportovní hala 
v Hustopečích, kde oddíl připravil pro tento 
megaturnaj 22 stolů, je jako jedna z mála 
schopna takový jednodenní turnaj pojmout. 
Z celého Jihomoravského kraje se ho zúčast-
nilo 208 chlapců a dívek. Z našeho oddílu se 
turnaje zúčastnilo 9 chlapců a obsadili jsme 
3 vypsané kategorie.

Turnaj se koná dle rozpisu Jihomoravské-
ho svazu stolního tenisu a hrají dohromady 
chlapci i dívky. Vítězi jednotlivých kategorií se 
stali:
kategorie do 11 let:  Flajšar Pavel, 
 Nový Lískovec,
kategorie do 13 let:  Brhelová Adéla,
 SKST Hodonín,
kategorie do 15 let:  Luska Petr, 
 KST Vyškov,
kategorie do 17 let:  Grabovský Martin, 
 SKST Hodonín.

Domácí si vedli také úspěšně. Ondra Topin-
ka skončil v kategorii do 13 let na 5.–8. místě. 

Všichni chlapci se probojovali ze svých skupin 
do hlavní fáze turnaje. Premiéru na tak velkém 
turnaji si odbyl v domácím dresu benjamínek 
oddílu Adam Šmíd, který vybojoval dvě vítěz-

ství. Všichni účastníci si tento formát turnaje 
velmi pochvalovali, a tak je pravděpodobné, 
že ho příští rok budeme opět pořádat.

Jan Matlach, předseda oddílu

Domácí hráči s trenérem Františkem Hanákem. 
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Máme za sebou krajský bodovací turnaj mládeže

 10. 5. V sobotu 23. dubna patřila sportov-
ní hala józe. Bouřlivé zápasy místních spor-
tovních klubů a hlasité fandění vystřídaly 
pomalé a vědomé pohyby jogínek, energická 
hudba nebo úplné ticho. To a mnohem víc byl 
2. ročník Jógobraní, na který bylo třeba počkat 
si dva roky.

První ročník se konal v roce 2020, plánovaný 
opakující se cyklus v minulém roce však naruši-
la pandemie. O to hmatatelnější byla přítomná 
pozitivní energie v hale a radost z dalšího roční-
ku se podepsala také na počtu účastníků. „Do 
účasti pochopitelně covid neustále zasahuje, 
někteří účastníci se přihlásili až na poslední 
chvíli, ale podařilo se nám naplnit kapacitu 
100 lidí, což je na akci tohoto typu perfektní,“ 
pochvaluje si organizátorka akce Aneta Pavliňá-
ková. Koncept celé akce byl zachován.

Připraveno bylo celkem devět lekcí, přičemž 
souběžně vždy probíhala jedna v malém 
a druhé ve velkém sálu. „To, co je letos nové, je 
tombola, z níž poputuje výtěžek na výsadbu 
nových stromů, takže si účastníci mohou kromě 
spousty zkušeností, zážitků a inspirace odnést 
také něco pro potěšení,“ představuje novinku 
na akci Pavliňáková. Samozřejmostí byl také 
relaxační koutek nebo minitrh s jógovými 
pomůckami, oblečením, vůněmi či spirituál-
ním zbožím.

Vstupenka jógové nadšence neopravňovala 
pouze ke vstupu na lekce. Nabídla mnohem 

víc. „Jogíni dostanou uvítací dárkovou taštičku 
od našeho sponzora plnou nádherných dárků, 
po celý den máme připravený čaj i ovoce, účast-
níci se mohou také nechat pomalovat henou,“ 
jmenuje.

V době polední pauzy se účastníci mohli 
posilnit výborným veganským obědem od 
profesionální brněnské šéfkuchařky Světlany 
Synákové. Stačil jeden pohled a bylo jasné, že 

si Jógobraní získalo především ženské osazen-
stvo. Našla se však ale i jedna výjimka v podo-
bě mužského účastníka. „Je tady jeden jediný 
muž, který tak krásně ladí tu naši ženskou ener-
gii. Budeme samozřejmě rádi, když mužů do 
budoucna přibude, ale i jeden muž je tady tako-
vý světlý bod, který nás povzbuzuje dál,“ směje 
se pořadatelka Pavliňáková.

-nov-

Jogobrání nalákalo 100 účastníků. 
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Sportovní hala v obležení jogínek při Jógobraní
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Velkého úspěchu pro hustopečskou atletiku 
dosáhl Štěpán Paulík ziskem zlaté medaile na 
dorosteneckém Mistrovství Moravy a Slezska, 
které se konalo letos ve Znojmě. V hodu oště-
pem naprosto dominoval celé soutěži a nad 
svými soupeři vyhrál rozdílem třídy. Jeho vítěz-
ný pokus měřil 56,39 m a byl téměř o šest metrů 
delší než druhý v pořadí. Paulík tímto vítězstvím 
jen potvrdil své postavení mezi nejlepšími oště-
paři své kategorie v České republice. Druhým 
zástupcem hustopečské atletiky na Mistrovství 
Moravy byla vrhačka Nikita Mayerhoher, která 
se ve všech svých třech startech dostala do fi ná-
lové osmičky. Nejlepší umístění měla v kladivu 
kde skončila na 5.místě, o příčku níže skončila 
v kouli a sedmé místo jí patřilo v oštěpu.

Také na Přeboru Jihomoravského kraje 
žactva jsme slavili zlatý úspěch. Postaral se 
o něj mladší žák Adam Bajcar, který vyhrál 
soutěž ve skoku vysokém v novém osobním 
rekordu 149 cm. Nezůstalo ale jen u jediné 
medaile. Naši mladí atleti jich přivezli celkem 
osm. Stříbrný mistrovský závod zažila sprin-

terka Ema Mwanyolo, která byla druhá v běhu 
na 60 m, 150 m a ještě byla členkou stříbrné 

okresní štafety společně s Amélií Pekaříkovou 
a Nikolou Seďovou. Ta získala i bronz ve skoku 
vysokém. Ve stejné disciplíně st.žáků uniklo 
zlato Vojtěchu Homolovi jen kvůli horšímu 
zápisu. On i vítěz celé disciplíny zaznamenali 
shodně 171 cm. Další dvě bronzové medaile 
vybojovali Ondřej List v hodu kladivem starších 
žáků a Víťa Krůza jako člen okresní štafety st. 
žáků 4 x 60 m.

„Je to skvělý výsledek,“ hodnotil výkony 
hustopečských závodníků předseda atletické-
ho oddílu TJ Agrotec Hustopeče Zbyněk Háder. 

„Osm medailí nás zařadilo opět mezi nejúspěš-
nější oddíly jižní Moravy a oproti loňskému 
roku je to zase posun o kousek dopředu. Věřím, 
že tomu napomohly i lepší podmínky v přípravě 
díky novému stadionu v Hustopečích,“ dodal 
Háder.

Po ročním odkladu se opět uskuteční Letní 
olympiáda dětí a mládeže (LODM). Hostitelem 
této výjimečné akce, která se koná pravidel-
ně každé dva roky, bude letos krajské město 
Olomouc. Ani letos nebudou na této vrchol-
né akci v reprezentaci Jihomoravského kraje 
chybět atleti z Hustopečí. Budeme mít dokonce 
dvojnásobné zastoupení. Dres Jihomoravského 
kraje oblékne výškař Vojtěch Homola a sprin-
terka Ema Mwanyolo. Oba mohou navazovat na 
výborné výsledky svých předchůdců. „Před pěti 
lety skončil ve skoku vysokém Matěj Hycl na 
olympiádě šestý a před třemi roky byl Štěpán 
Paulík dokonce bronzový v oštěpu.,“ vyjmeno-
vává předcházející olympijské úspěchy vedoucí 
trenér žactva Zbyněk Háder. „Vojta i Ema mají 
na co navazovat a já věřím, že se oba prosadí“

Dostat se do olympijské nominace není 

vůbec snadné. Každý kraj může reprezentovat 
pouze devět atletů napříč všemi olympijskými 
disciplínami. Takže nestačí být jen do druhého 
místa v kraji, ale také mezi nejlepšími v republi-
ce. Vojtěch Homola si místo v olympijské repre-
zentaci vybojoval zlepšením osobního rekordu 
na 180 cm a bronzovou medailí na halovém 
Mistrovství České republiky. Ema pak v posled-
ních týdnech podává skvělé výkony na sprint-
erských tratích. Před pár dny se zlepšila v běhu 
na 60 m na skvělých 8,14 s. a v běhu na 300 m 
na 44,12 s. Zda nastoupí na tyto tratě nebo do 
sprinterské štafety rozhodne aktuální forma. 
Do poslední chvíle o nominaci bojovali i další 
dva závodníci. Nikole Seďové i Adamu Bajca-
rovi však nominační pozvánka unikla jenom 
o vlásek.

Přesně 25 medailí přivezli domů z okresních 
přeborů závodníci atletického oddílu TJ Agro-
tec. Devět zlatých, osm stříbrných a stejný počet 
bronzových medailí znamená jeden z nejlep-
ších výsledků v historii. A to byla letos na okres-
ních přeborech omezena nabídka disciplín 
a nám chyběla řada opor, které mohly medailo-
vou bilanci ještě zlepšit.

Doslova zlatý šampionát zaznamenala 
Nikola Seďová, která vyhrála závody v běhu 
na 60 m, skoku vysokém i dalekém. Dvě zlaté 
v běhu na 60 m a v dálce přidal mezi doros-

tenci Štěpán Paulík. Zbylá čtyři zlata vybojo-
vali Adriana Dlapalová (koule), Mikuláš Macek 
(koule), Adéla Šebestová (koule) a Karolína 
Stehlíková (koule). Stříbra přidali: Dlapalová 
a Homola ve výšce, Mwanyolo (60 m, 300 m) 
Amélie Pekaříková (dálka), Stehlíková (oštěp), 
José Růžička a Šebestová (koule). Bronz si domů 
přivezli Mwanyolo v dálce, Pekaříková v běhu na 
60 m a výšce, Barbora Knapková (300 m), Adam 
Bajcar (výška), Nela Skočková (koule), Vendula 
Seďová (800 m), a Denis Sörfözo (oštěp).

Krátce z atletiky
· Štěpán Paulík se zúčastnil výběrového 

srazu dorostenecké reprezentace v hodu 
oštěpem. Na kontrolních závodech 
pětice nejlepších závodníků ČR skončil 
třetí v osobním rekordu 57,92 m.

· Martin Krůza vyhrál kvalifi kační závod 
přípravek Čokoládová tretra v Břeclavi 
a nominoval se do semifi nále této 
soutěže, která proběhne v rámci Zlaté 
tretry. Je to v historii druhý závodník 
našeho oddílu, kterému se to podařilo.

· V prvních dvou závodech Zajícovy ligy, 
kterými byly krosové závody v Bílovicích 
nad Svitavou a v Přísnoticích se nám 
nebývale dařilo. V celkovém pořadí 
družstev jsme skončili druzí a stejné 
pořadí nám patří i celkově. Tento seriál 
bude pokračovat závody na dráze, ve 
kterých se nám vždy dařilo lépe než 
na krosech. Věříme, že se postupně 
budeme probojovávat v celkovém 
pořadí výš a obhájíme loňský triumf 
v této soutěži.

· Nová krajská soutěž pro přípravky 
s názvem Zlatá liga měla svá první 
kola. Na závodě v Břeclavi se dařilo 
i našim nejmenším. Výborné úspěchy 
tu zaznamenali Martin Krůza, Nela 
Pinkavová, Lea Fraňková, Matyáš Kočica, 
Lukáš Žák, Samuel Kos, Zora Potůčková 
a Karolína Relichová. Věříme, že se 
všichni probojují do krajského fi nále.

Paulík mistrem Moravy, Bajcar přeborník kraje

Homola a Mwanyolo jedou na olympiádu

Okresní přebor přinesl sklizeň medailí

◀ Štěpán Paulík vybojoval titul mistra Moravy 
a Slezska dorostenců v hodu oštěpem.  V současnosti 
nejúspěšnější atlet z Hustopečí je i členem širší 
reprezentace České republiky.Fo
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Usnesení ze XXVI. schůze Zastupitelstva města 
Hustopeče konané dne 14.04.2022 v zasedací 

místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení ZM č. 1/XXVI/22: ZM schvaluje pro-
gram zasedání doplněn o body V. t) – x) oproti 
pozvánce. 

Program: 
    I. Zahájení 
    II. Sdělení starostky 
    III. Zpráva Finančního výboru 
    IV. Zpráva Kontrolního výboru 
    V. Hlavní body: 
    a) Změna č. 4 Územního plánu města Hustopeče
    b) Záměr budoucího prodeje částí městských 

pozemků p.č. 4668/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v 
lokalitě průmyslová zóna u žst. Šakvice 

    c) Vyhlášení záměru prodeje městského po-
zemku p.č. 1065/1 na ul. Žižkova

    d) Vyhlášení záměru prodeje městského po-
zemku p.č. 1903, 1887, 1884 na ul. Alšova

    e) Vyhlášení záměru prodeje části městského 
pozemku p.č. 4813/61 v lokalitě Kpt. Jaroše

    f) Vyhlášení záměru prodeje objektu č. ev. 29, 
na pozemku p.č. 1325 v k.ú. Hustopeče

    g) Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 
192/4 v k.ú. Hustopeče u Brna od České repub-
liky – ÚZSVM na ul. Bratislavská

    h) Smlouva na budoucí darování části po-
zemku p.č. 1074/1 o výměře cca 204 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna mezi ul. Hybešova a Žižkova

    i) Žádost o odkoupení Turistické ubytovny v 
Celném, k. ú. Těchonín

    j) Smlouva na budoucím darování atletického 
stadionu městu

    k) Obecně závazná vyhláška města Hustopeče 
č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpa-
dového hospodářství

    l) Schválení přírůstků a úbytků majetku pří-
spěvkových organizací města za rok 2021

    m) Dodatek ke zřizovací listině CVČ
    n) Komunitní plán sociálních služeb
    o) Závěrečný účet města Hustopeče 2021
    p) Schválení účetní závěrky města Hustopeče 

za rok 2021
    q) Rozpočtové opatření města Hustopeče 
č.2/2022 

    r) Dotace spolkům 2022
    s) Počet zastupitelů v novém volebním období
    t) Zpráva o kontrole topolů
    u) Ceník pozemků města
    v) Žádost obce Starovice o uzavření dohody ke 

společnému šk. obvodu
    w) Ocenění občanů města Hustopeče 
    x) Veřejná sbírka na Pomoc obcí Mikroregionu 

Hustopečsko obcím na odstranění škod způso-
bených tornádem

    VI. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.) 
    VII. Příspěvky členů ZM 
    VIII. Diskuze občanů (pokračování) 
    IX. Kontrola přijatých usnesení 
    X. Závěr 
Usnesení ZM č. 2/XXVI/22: ZM schvaluje 

ověřovatele zápisu … a …  
Usnesení ZM č. 3/XXVI/22: ZM schvaluje průběh 

diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se 
samostatně přečte usnesení a na konci zase-
dání se nebude číst usnesení jako celek. 

Usnesení ZM č. 4/XXVI/22: ZM bere na vědomí 
určení zapisovatelky …, administrativní pra-
covnice kanceláře tajemníka. 

Usnesení ZM č. 5/XXVI/22: ZM bere na vědomí 
zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 
12.04.2022. 

Usnesení ZM č. 6/XXVI/22: ZM bere na vědomí 
zprávu z jednání Kontrolního výboru ZM. 

Usnesení ZM č. 7/XXVI/22: ZM schvaluje podle 
§ 46 odst. 2) stavebního zákona informaci o 
odmítnutí návrhů na změnu Územního plánu 
Hustopeče, které podali: 

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

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

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

7. FaN Elektroinvest, s.r.o., Nádražní 1412/37d, 693 
01 Hustopeče, IČ 25556576, týkající se pozemku 
p. č. 2600/36 v k. ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení ZM č. 8/XXVI/22: ZM schvaluje zařa-
zení bodu č. 3 týkajícího se změny územního 
plánu města Hustopeče, žadatele …, nar…, 
… a pan …, nar. …, …, týkající se pozemku p. č. 
4542/260, v k. ú. Hustopeče u Brna; do přípravy 
změny územního plánu č. 5.

Usnesení ZM č. 9/XXVI/22: ZM schvaluje zařaze-
ní bodu č. týkajícího se změny územního plánu 
města Hustopeče, žadatele 4 …, bytem …, týka-
jící se pozemku p. č. 3985/1, v k. ú. Hustopeče u 
Brna, včetně celé lokality označené v územním 
plánu jako K99, do přípravy změny územního 
plánu č. 5.

Usnesení ZM č. 10/XXVI/22: ZM schvaluje zařa-
zení bodu č. 6. týkajícího se změny územního 
plánu města Hustopeče, žadatele …, nar. …, tr-
valý pobyt …, týkající se pozemku p. č. 5476/35 
v k. ú. Hustopeče u Brna do přípravy změny 
územního plánu č. 5.

 
Usnesení ZM č. 11/XXVI/22: ZM schvaluje podle 

§ 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) a b) a § 55a 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. 4 
územního plánu Hustopeče zkráceným způso-
bem a její obsah. 

Usnesení ZM č. 12/XXVI/22: ZM neschva-
luje vyhlášení záměru na zřízení práva 
stavby na 10 let a záměr na uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní na části pozemku 
zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u 
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče: část p.č. 
4668/1 o výměře do 14.000 m2 (dle zákresu v 
příloze) vedeného jako orná půda, za účelem 

využití plochy v rámci projektu Energetického 
centra Hustopeče (závod na výrobu biometanu 
a koncentrovaného organického hnojiva zpra-
cováním biologicky rozložitelného odpadu. 

Usnesení ZM č. 13/XXVI/22: ZM schvaluje 
vyhlášení záměru na prodej městského po-
zemku p.č. 1065/1, vedeného jako ostatní 
plocha, o výměře 40 m2, v obci Hustopeče, 
v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného na LV č. 
1000, v lokalitě Žižkova 702/20, Hustopeče. 
Prodej se uskuteční za cenu dle znaleckého 
posudku na stanovení tržní ceny pozemku, 
minimálně však za 980 Kč/m2 s tím, že žadatel 
uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč za úhradu zna-
leckého posudku. V případě schválení prodeje 
konkrétnímu kupujícímu, tento uhradí spolu 
s prodejní cenou pozemku a nákladu na zpra-
cování znaleckého posudku i další náklady 
spojené s převodem pozemku. 

Usnesení ZM č. 14/XXVI/22: ZM schvaluje vyhlá-
šení záměru na prodej městských pozemků 
p.č. 1884, 1887, 1900, 1903, 1921, 1923, 1924, 
vedené 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. 
Město zajistí objednávku a uhradí znalecký 
posudek na stanovení jednotkové ceny dotče-
ných pozemků.

Usnesení ZM č. 15/XXVI/22: ZM neschvaluje 
vyhlášení záměru prodeje části městského 
pozemku p.č. 4813/16, o výměře cca 23 m2, ve-
deného jako ostatní plocha v k.ú Hustopeče u 
Brna, zapsaného na LV č. 10001.

Usnesení ZM č. 16/XXVI/22: ZM schvaluje vyhlá-
šení záměru prodeje objektu č. ev. 29, vedený 
jako jiná stavba, který se nachází na jeho po-
zemku p.č. 1325 v k.ú. Hustopeče u Brna. Prodej 
se uskuteční minimálně za cenu dle znalecké-
ho 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 kupujícímu, 
tento uhradí spolu s prodejní cenou i náklady 
na zpracování znaleckého posudku i další ná-
klady spojené s převodem pozemku. Předmět 
převodu je zatížen zákonným předkupním 
právem. 

Usnesení ZM č. 17/XXVI/22: ZM schvaluje podání 
žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 
192/4, vedeném jako ostatní plocha, o výměře 
76 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna od České repub-
liky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 
390/42, PSČ 128 00 Praha 2.

Usnesení ZM č. 18/XXVI/22: ZM schvalu-
je zrušení usnesení ZM č.8/XXIV/21, a 
současně nově schvaluje vyhlášení záměru na 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darova-
cí s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 
449/3, 60182 Brno, IČ: 70888337 na budoucí 
darování části pozemku Města Hustopeče 
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parc.č. KN 1074/1 o orientační výměře 204 m2 
v k.ú. Hustopeče u Brna Jihomoravskému kraji, 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno s podmínkami, 
že vlastní darovací smlouva bude uzavře-
na teprve po vybudování nového parkování 
Jihomoravským krajem v areálu Nemocnice 
Hustopeče v rozsahu alespoň 27 míst a vlast-
ní darovací smlouva bude uzavřena společně 
s podpisem darovací smlouvy Jihomoravským 
krajem realizované stavby pod názvem 
„Přípojka jednotné kanalizace č. 2 Nemocnice 
Hustopeče“ na nabyvatele Město Hustopeče. 
Současně se Jihomoravský kraj zavazuje k 
vybudování dalších parkovacích míst dle ge-
nerelu areálu nemocnice, a to do dvou let po 
odstranění jak budovy internátu, tak skladů. 

Usnesení ZM č. 19/XXVI/22: ZM schvaluje uza-
vření budoucí darovací smlouvy s TJ Agrotec 
Hustopeče z.s., ul. Šafaříkova 1016/22, 693 01 
Hustopeče, IČ: 13690655 kterým město po 
ukončení udržitelnosti projektu darem získá 
dílo vybudované dle projektu rekonstrukce 
atletického stadionu. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení ZM č. 20/XXVI/22: ZM schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče 
č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpa-
dového hospodářství.

Usnesení ZM č. 21/XXVI/22: ZM schvaluje 
přehled změn v majetku předaného k hospo-
daření v roce 2021 a stav majetku předaného k 
hospodaření k 31.12.2021 příspěvkových orga-
nizací 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, příspěvkový 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 ZM č. 22/XXVI/22: ZM schvaluje 
Dodatek č. 29 ke Zřizovací listině příspěvkové 
organizace města Hustopeče Centrum volné-
ho času Hustopeče. 

Usnesení ZM č. 23/XXVI/22: ZM schvalu-
je Komunitní plán sociálních služeb na 
území DSO Mikroregion Hustopečsko na ob-
dobí 2022–2024. Dokument je součástí zápisu. 

Usnesení ZM č. 24/XXVI/22: ZM schvaluje závě-
rečný účet města Hustopeče za rok 2021. 

Usnesení ZM č. 25/XXVI/22: ZM schvaluje pro-
jednání Závěrečného účtu města Hustopeče 
za rok 2021 dle přiloženého materiálu a uza-
vírá ho vyjádřením: ZM schvaluje souhlas s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Usnesení ZM č. 26/XXVI/22: ZM schvaluje účetní 
závěrku města Hustopeče za rok 2021. 

Usnesení ZM č. 27/XXVI/22: ZM schvaluje 2. 
rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 
2022, v rámci, kterého jsou 

celkové příjmy  203.648.000 Kč 

celkové výdaje 280.183.000 Kč 
fi nancování    76.535.000 Kč 
Usnesení ZM č. 28/XXVI/22: ZM schvaluje uza-

vření darovací smlouvy s Nemocnicí Hustopeče 
na dar na vybavení nemocnice ve výši 200.000 
Kč. Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 29/XXVI/22: ZM neschvaluje 
udělení dotace 16) FC Hustopeče z.s., na údrž-
bu tréninkové hrací plochy, kabin a pokrytí 
provozních nákladů v roce 2022, z důvodu 
vyřešení údržby plochy spoluprací mezi FC a 
SPOZAM. 

Usnesení ZM č. 30/XXVI/22: ZM schvaluje pro 
nové volební období ponechání počtu zastu-
pitelů města Hustopeče ve stávajícím počtu 21. 

Usnesení ZM č. 31/XXVI/22: ZM bere na vědomí 
zprávu odboru Životního prostředí Městského 
úřadu Hustopeče o kontrole rychle rostoucích 
topolů v lokalitě Na Výsluní. 

Usnesení ZM č. 32/XXVI/22: ZM bere na vědomí 
návrh nového ceníku pozemků v majetku měs-
ta Hustopeče. 

Usnesení ZM č. 33/XXVI/22: ZM bere na vědomí 
žádost obce Starovice o zařazení obce do škol-
ských obvodů základních škol v Hustopečích. 

Usnesení ZM č. 34/XXVI/22: ZM ukládá vede-
ní města Hustopeče jednat s řediteli škol a 
obcí Starovice o podmínkách zařazení obce 
Starovice do školských obvodů zákl. škol v 
Hustopečích. 

Usnesení ZM č. 35/XXVI/22: ZM schvaluje rozdě-
lení zůstatku na sbírkovém účtu veřejné sbírky 
na Pomoc obcí Mikroregionu Hustopečsko ob-
cím na Břeclavsku a Hodonínsku na odstranění 
škod způsobených tornádem stejným dí-
lem mezi městys Moravská Nová Ves a obec 
Hrušky.

Usnesení ZM č. 36/XXVI/22: ZM schvaluje ve-
řejnou sbírku na Pomoc obcí Mikroregionu 
Hustopečsko obcím na Břeclavsku a 
Hodonínsku na odstranění škod způsobených 
tornádem ukončit ke dni 30.04.2022.

Usnesení ze 98. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 26.04.2022 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/98/22: RM schválila program jedná-
ní dnešní RM. 

Usnesení č. 2/98/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služeb-
nosti se společností CETIN a.s., Českomoravská 
2510/19, Praha Libeň, IČ: 04084063 na stavbu 
„0059/22 O2 (1716)_Hustopeče_KLIMA_CLA_
OK“, která bude realizována na pozemku ve 
vlastnictví města parc.č. 192/7, k.ú. Hustopeče, 
na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 3/98/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení podání žádosti o směnu 1/2 spo-
luvlastnického podílu na pozemcích p.č. 
3683/1, 3683/2, 3681, 3680, 3677, 3676 a 498/14 
vše v k.ú. Hustopeče u Brna od ČR - SPUCR, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

Usnesení č. 4/98/22: RM schválila záměr pro-
nájmu pozemků a jejich částí p.č.1226/8 a 

1226/7 o celkové výměře 45 m2 zapsaných na 
LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna na dobu 
12.05.–31.08.2022 pro účely vybudování do-
časného nájezdu na staveniště. Text záměru je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/98/22: RM schválila záměr pro-
nájmu částí pozemků p.č.1226/7 a 1226/17 
o celkové výměře 321 m2 zapsaných na LV 
č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna na dobu 
01.06.–30.09.2022 pro účely dočasného umís-
tění stavebních konstrukcí či techniky pro 
staveniště. Plocha bude v uvedeném období 
využita pouze po etapách v délce trvání vždy 
maximálně 15 dní. U pronajaté plochy ze 
severní a východní strany bude ponechán prů-
chozí koridor v šíři min. 1,2 m. Text záměru je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 6/98/22: RM bere na vědomí a předá-
vá do SK projektovou dokumentaci investora … 
na stavbu "Vinné sklepy, úprava a změna uží-
vání, Na Hradbách parc.č. 378/8, 378/9, 377" a 
předává do stavební komise. 

Usnesení č. 7/98/22: RM neschvaluje projektovou 
dokumentaci investora Nej.CZ s.r.o., Kaplanova 
2252/8, Praha na stavbu "FTTH Hustopeče, op-
tická přípojka pro BD V Aleji". Nesouhlasíme 
s trasováním přípojky přes plánované dětské 
hřiště k BD1. Doporučujeme trasovat přípojku 
ve stejné trase jako kabely NN. 

Usnesení č. 8/98/22: RM schválila projekto-
vou dokumentaci investora EG.D a.s., IČ: 
28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 
00 Brno, na vybudování inženýrských sítí pro 
„Hustopeče, rozš. NN, bytovky ČÁSLAVA“ s 
podmínkou úpravy trasy kabelů NN za kana-
lizační šachty při přechodu komunikace. Při 
splnění podmínky pověřuje starostku podpi-
sem situačního výkresu. 

Usnesení č. 9/98/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy o poskytování servisních služeb se 
společností Data Procon, s.r.o., Palackého 
třída 768/12, 612 00 Brno, IČ 25315056, na za-
jištění provozu mapové aplikace gis4u Města 
Hustopeče a souvisejících modulů. Smlouva je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/98/22: RM schválila pachtovní 
smlouvu s …, nar. …, bytem … na užívání pozem-
ku p.č.3906/3 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční 
pachtovné 364 Kč. 

Usnesení č. 11/98/22: RM schválila dohodu o 
ukončení nájmu s .., nar. …, … na užívání po-
zemku p.č. 3906/3 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 12/98/22: RM schválila uzavření kupní 
smlouvy s Úsporným bydlením s.r.o., Nádražní 
1000, 696 03 Dubňany, IČ: 26781981 na převod 
vlastnictví veřejného osvětlení na prodloužení 
ul. Herbenova v Hustopečích za kupní cenu 1 
Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/98/22: RM schválila zrušení usne-
sení č. 24/94/22 a schvaluje uzavření smlouvy 
v novém znění s Obnovou realit s.r.o., Bořetice 
417, 691 08 Bořetice, IČ 02257271o převo-
du inženýrských sítí - splaškové kanalizace, 
dešťové kanalizace vč. 3 retenčních nádrží, 
vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě zá-
stavby za Křížovým vrchem do majetku města 
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za kupní cenu 17.000 Kč. Text smlouvy je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č. 14/98/22: RM schválila uza-
vření smlouvy o věcném břemeni č. HO 
- 014330066805/001-MDP v návaznosti na 
dokončení stavby: "Hustopeče, Mrštíkova, k. 
NN, IVK s.r.o", na pozemku parc.č. 146/1, 284/1, 
474/2, 474/3 v katastrálním území Hustopeče 
u Brna, obec Hustopeče, okres Břeclav se spo-
lečností EG.D, a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400. 

Usnesení č. 15/98/22: RM schválila Dodatek č. 
1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v 
Domě U Synků na Muzejní kavárnu s Irenou 
Vrbovou se sídlem Nesvačilka 8, 664 54 Těšany, 
IČ 0499287. 

Usnesení č. 16/98/22: RM schválila objednávku 
projekčních prací na rekonstrukci pumpy na 
ulici Svat. Čecha v Hustopečích od Ing. arch. 
Heleny Strakové, IČ: 70446041, Brněnská 
798/51, 693 01 Hustopeče 

Usnesení č. 17/98/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy č. CZ/FMP/6c/071 o poskytnutí nená-
vratného fi nančního příspěvku z Fondu malých 
projektů, s Region Bílé Karpaty, IČ 70849153, se 
sídlem nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín. 
Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 18/98/22: RM schválila nájemní 
smlouvu s …, nar. …, …, 693 01 Hustopeče na 
prostory bývalé restaurace Herbenova 423/4, 
693 01 Hustopeče o výměře 307 m2 za mě-
síční nájemné 6.000 Kč za účelem umístění 
herny pro pool billiard. Text smlouvy je přílo-
hou zápisu.

Usnesení č. 19/98/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení navýšení příspěvku na činnost ZŠ 
Hustopeče, Nádražní 4, o 480.000 Kč za úče-
lem dokončení rekonstrukce elektroinstalace. 

Usnesení č. 20/98/22: RM schválila čerpání re-
zervního fondu ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, ve 
výši 20.000 Kč, s využitím na nákup učebních 
pomůcek pro projekt Digi Me - Hustopečsko 
3D. 

Usnesení č. 21/98/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení navýšení příspěvku na činnost 
MŠ Hustopeče, Školní 25 ve výši 140.000 Kč. 
Navýšení bude využito na dofi nancování pro-
jektu na pořízení nových herních prvků. 

Usnesení č. 22/98/22: RM bere na vědomí návrhy 
Komise pro územní plánování a ukládá předat 
odboru územního plánování k posouzení a 
vyjádření.  

Usnesení č. 23/98/22: RM schválila vyřazení 
majetku v celkové hodnotě 565.471,36 Kč dle 
přiloženého soupisu. Majetek bude vyřazen 
likvidací - odvozem do šrotu. Odpovídá: …

Usnesení č. 24/98/22: RM schválila objednávku 
dodávky vánočního osvětlení od společnosti 
Atelier Maur s.r.o., Libušínská 575/82, 32600 
Plzeň, IČ: 25241885, za nabídkovou cenu 
70.826,14 Kč vč. DPH. Nabídka je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 25/98/22: RM schválila organizač-
ní změnu na MěÚ Hustopeče, spočívající ve 
změně 10. platové třídy na platovou třídu 11, a 
to u pracovní pozice „Interní auditor, Finanční 

kontrola“, s účinností od 01.05.2022. Počty 
úvazků se nemění. 

Usnesení č. 26/98/22: RM schválila doda-
tek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí fi nanční 
podpory na poskytování sociálních služeb č. 
JMK075258/22/OSV mezi Městem Hustopeče 
a Jihomoravským krajem, ve výši 237.900 Kč. 
Text smlouvy je přílohou. 

Usnesení č. 27/98/22: RM schválila uzavření 
smlouvy na realizaci překládky sítě elektr. ko-
munikací, pod označením „VPIC Hustopeče 
- Propojení ulic “, za cenu 235.628 Kč, se spo-
lečností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063. 

Usnesení č. 28/98/22: RM schválila zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce ,,Ochranná stěna na 
nádvoří domu U Synků, Hustopeče"

Usnesení č. 29/98/22: RM schválila složení ko-
mise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na staveb-
ní práce ,,Ochranná stěna na nádvoří domu U 
Synků, Hustopeče": …, náhradníci: …

Usnesení č. 30/98/22: RM pověřila vedení měs-
ta zajistit výběr oslovených uchazečů na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na staveb-
ní práce ,,Ochranná stěna na nádvoří domu U 
Synků, Hustopeče"

Usnesení č. 31/98/22: RM schválila zrušení 
usnesení č. 28/97/22 a ukládá vyzvat majite-
le pozemku p.č. 1057 v k. ú Hustopeče u Brna 
k okamžitému odstranění svodu dešťových 
vod směřujících na přilehlý městský pozemek 
– chodník.

Usnesení z 99. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 09.05.2022 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/99/22: RM schválila program jedná-
ní dnešní RM. 

Usnesení č. 2/99/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu pozemků pod komunikací p.č. KN 
4549/14, 4549/15 a 4549/20 v k.ú. Hustopeče 
u Brna od ČR – Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo 
nábřeží 390/42, PSČ 128 00 Praha 2.

Usnesení č. 3/99/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 
495/2, v k.ú. Hustopeče u Brna, se společností 
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 a ŘSD, 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 
4 - Nusle, IČ: 65993390, na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úhradu ve výši: 5.000 Kč. 

Usnesení č. 4/99/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene se společ-
ností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole 602 
00 Brno, IČ: 280 85 400 na akci:  "Hustopeče, 
MŠ, přel. NN, obec", za jednorázovou náhradu 
ve výši 6.650 Kč 

Usnesení č. 5/99/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o věcném břemeni se společností 
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 
Brno, IČ: 280 85 400 na akci „TR Hustopeče 

- stav. a tech. úpravy", za jednorázovou úhradu 
ve výši: 5.000 Kč. 

Usnesení č. 6/99/22: RM schválila uzavře-
ní Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene s budoucí povinnou EG.D 
a.s., Lidická 1873/36, Brno, IČ: 28085400 na 
stavbu „1030071451 Hustopeče, rozš. NN, by-
tovky ČÁSLAVA“, která bude realizována na 
pozemcích ve vlastnictví města parc.č.2006/16, 
2051/4, 2052/2, 4542/248, 4542/334, 4542/415, 
4542/497, k.ú. Hustopeče, na dobu neurčitou, 
za jednorázovou úplatu 17.800 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 7/99/22: RM schvaluje setrvání plat-
nosti usnesení RM č. 24/78/21 ve věci zřízení 
věcného břemene na pozemky p.č.44/1 a 45/1 v 
k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 8/99/22: RM neschválila projektovou 
dokumentaci investora … na stavbu "Vinné 
sklepy, úprava a změna užívání, Na Hradbách 
parc.č. 378/8, 378/9, 377". RM požaduje dolo-
žit k projektu souhlasné stanovisko Odboru 
územního plánování MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 9/99/22: RM neschválila žádost …, …, 
Hustopeče u povolení vybudování parkovací-
ho místa před RD Palackého 418/9 na pozemku 
města parc.č. 141/1, k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 10/99/22: RM neschválila udělení 
souhlasu se stavbou plotu …. na pozemku p.č. 
156 v k.ú. Hustopeče u Brna dle PD pod ná-
zvem "Umístění plotu Palackého 421/3, 693 01 
Hustopeče, parc. č. 155,156, k.ú. Hustopeče". 
Současně RM ukládá jednat se žadatelem o 
úpravě projektu a podmínkách se stavbou 
souvisejících. 

Usnesení č. 11/99/22: RM schválila dohodu o 
ukončení pachtovní smlouvy s …, nar. …, …, 693 
01 Hustopeče na užívání pozemku p.č.5767/5 v 
k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 12/99/22: RM schválila pachtovní 
smlouvu s …, nar. …, …, 602 00 Brno na užívání 
pozemku p.č.5767/5 v k.ú. Hustopeče u Brna za 
roční pachtovné 629 Kč/rok. 

Usnesení č. 13/99/22: RM schválila pachtovní 
smlouvu s …, nar…, …, 693 01 Hustopeče na 
pozemky p.č.5235/12 a 5758/1 zapsané na LV 
č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční pa-
chtovné 788 Kč/rok. Text smlouvy je přílohu 
zápisu. 

Usnesení č. 14/99/22: RM doporučuje ZM 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. 15/99/22: RM schválila dohodu o 
ukončení nájemní smlouvy s Ratolestí Brno, 
Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno, IČ: 65348893 na 
části nebytového prostoru v 1. PP objektu 
Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 
Hustopeče o orientační výměře 41,57 m2. 

Usnesení č. 16/99/22: RM schválila vyhlášení 
záměru uzavření nájemní smlouvy k části ne-
bytového prostoru v 1. PP objektu Polikliniky 
Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, 
která je součástí pozemku par.č. KN 1074/2 
vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, 
zapsaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče 

▶
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a k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče: místnost o orientační výměře 41,57 
m2. 

Usnesení č. 17/99/22: RM schválila nájemní 
smlouvu s Jednotou, spotřebním družstvem 
v Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, 692 43 
Mikulov, IČ: 00032247 na pozemky a jejich 
části p.č.1226/7, 1226/8, p.č.1228/6, 1228/27 a 
1228/28 o souhrnné výměře 262 m2 zapsaných 
na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna na dobu 
do 30.9.2022 s měsíční opcí pro účely vybudo-
vání dočasného oplocení staveniště za měsíční 
nájemné 7.860 Kč + DPH. 

Usnesení č. 18/99/22: RM schválila krátkodobou 
nájemní smlouvu s Jednotou, spotřebním 
družstvem v Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, 
692 43 Mikulov, IČ: 00032247 na pozemky a 
jejich části p.č.1226/7, 1226/8 o souhrnné vý-
měře 45 m2 zapsaných na LV č.10001 v k.ú. 
Hustopeče u Brna na dobu do 08.06.2022 pro 
účely vybudování dočasného nájezdu na sta-
veniště za měsíční nájemné 4.500 Kč + DPH. 

Usnesení č. 19/99/22: RM schválila zrušení 
usnesení č. 14/91/22 a schválila uzavření nové 
smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci na 
Hustopečské skákání Agrotec 2022 se společ-
ností Contera Park Hustopeče s.r.o., Technická 
2247, 251 01 Říčany, IČ:07959966. Smlouva je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/99/22: RM schválila výběr 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu: „Oprava rozhledny Hustopeče" s 
nabídkou uchazeče TEPLOTECHNA Ostrava 
a.s., IČO 451 93 771, se sídlem Ostrava – Slezská 
Ostrava, Šenovská 101/543, 710 00 ve výši 
947.104 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 21/99/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava 
rozhledny Hustopeče", TEPLOTECHNA Ostrava 
a.s., IČO 451 93 771, se sídlem Ostrava – Slezská 
Ostrava, Šenovská 101/543, 710 00. Podepsání 
smlouvy je podmíněno schválením navýšení 
vyhrazených prostředků na realizaci akce v 
rozpočtovém opatření zastupitelstvem města.

Usnesení č. 22/99/22: RM schválila přijetí dotace 
ve výši 100 tis. Kč, Smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt 
Přírodní školní zahrada, Hustopeče a zajištění 
spolufi nancování. 

Usnesení č. 23/99/22: RM bere na vědomí mož-
nosti dotačního spolufi nancování interiérů 
Střelnice. 

Usnesení č. 24/99/22: RM vzala na vědomí 

přehled ceny nájmů za předzahrádky, plochy 
na venkovní posezení ve městě Hustopeče.

Usnesení č. 25/99/22: RM neschválila zveřej-
nění výzvy na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Polní cesta u 
Štinkavky, Hustopeče“. Text výzvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 26/99/22: RM ukládá připravit vy-
hlášení veřejné zakázky na výdejnu obědů ZŠ 
Nádražní. 

Usnesení č. 27/99/22: RM neschvaluje nové napo-
jení kanalizační přípojky stavby "Supermarket 
COOP Hustopeče" přes pozemek p.č.1228/6 
v.k.ú. Hustopeče u Brna z důvodu hrozícího zá-
sahu do nové cyklostezky.

Usnesení č. 28/99/22: RM ukládá městské poli-
cii prověřit zábory chodníku v centru města 
Hustopeče (ulice Bratislavská, Brněnská, 
Dobrovského, Janáčkova, Husova, Mrštíkova, 
Smetanova, Dukelské náměstí) k umísťování 
jakéhokoliv reklamního zařízení, či vystavo-
vání zboží či jiných předmětů, jimiž by mohlo 
docházet k omezení průchozího profi lu chod-
níku. Výsledky šetření předá městská policie 
Odboru přestupků a silničního hospodářství 
Městského úřadu Hustopeče k vydání výzvy 
k odstranění či jinému opatření dle zákona. 

Usnesení č. 29/99/22: RM schválila úpravu 
ceny vstupenek na Burčákové slavnosti 2022 
dle návrhu o.s. Marketing a kultura města 
Hustopeče.

Usnesení č. 30/99/22: RM vzala na vědomí výsle-
dek hospodaření SPOZAM za 1.Q/2022. 

Usnesení č. 31/99/22: RM schválila umístění re-
klamních zařízení uvnitř areálu SPOZAM, dle 
požadavku ředitele SPOZAM.

Usnesení č. 32/99/22: RM vzala na vědomí dopis 
ředitelky MŠ Na Sídlišti a vyhodnocení dotaz-
níku spojenosti rodičů. 

Usnesení č. 33/99/22: RM vzala na vědomí pro-
tokol o kontrole České školní inspekce na MŠ 
Hustopeče, Školní 25. 

Usnesení č. 34/99/22: RM vzala na vědomí přije-
tí dotace ze státního rozpočtu na fi nancování 
výkonu přenesené působnosti v oblasti sociál-
ně-právní ochrany dětí na rok 2022.

Usnesení č. 35/99/22: RM vzala na vědo-
mí výsledky dotačního řízení na výkon 
činností sociální práce (s výjimkou agendy 
sociálně-právní ochrany dětí) krajům, hl. m. 
Praze, obcím s rozšířenou působností a obcím 
s pověřeným obecním úřadem pro rok 2022

Usnesení č. 36/99/22: RM schválila zapůjčení 
obřadní místnosti za účelem předávání mat. 
vysvědčení dne 02.06.2022 od 15:00 hod. do 

18:00 hod. pro Gymnázium T. G. Masaryka 
Hustopeče. 

Usnesení č. 37/99/22: RM schválila obsazení 
dvoupokojového bytu č. 216 na Penzionu 
pro seniory, výjimečně jednotlivcem, který 
je schopný si tyto náklady hradit z vlastních 
zdrojů. 

Usnesení č. 38/99/22: RM schválila ukončení ná-
jmu na bytě č. 15 na adrese Svat. Čecha 174/1 v 
Hustopečích dohodou pro …, nar. …, trvale by-
tem …, Hustopeče, a to k datu 31.05.2022. 

Usnesení č. 39/99/22: RM schvaluje dohodu 
o ukončení nájmu na bytě č. 15 na adrese 
Svat. Čecha 174/1, Hustopeče mezi městem 
Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem …, k datu 
31.05.2022. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/99/22: RM vzala na vědomí ko-
nečný návrh podoby Rajhradské study.  

Usnesení č. 41/99/22: RM schválila výběr 
dodavatele na veřejnou zakázku "V 00548B – 
Automatizace a inovace pro město Hustopeče 
- dodávka POB - nové vyhlášení" GORDIC spol. 
s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO: 
47903783. 

Usnesení č. 42/99/22: RM schválila smlouvu o 
dílo na plnění veřejné zakázky "V 00548A – 
Automatizace a inovace pro městu Hustopeče 
- dodávka POB - nové vyhlášení" se zhotovite-
lem GORDIC spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 586 
01 Jihlava, IČO 47903783, za cenu 240.000 Kč + 
DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 43/99/22: RM vzala na vědomí in-
formace o přijetí dětí do mateřských škol 
v Hustopečích pro školní rok 2022/23.

Usnesení č. 44/99/22: RM vzala na vědomí zprávu 
k výsledku hospodaření školy ZŠ Hustopeče, 
Komenského 163/2 za 1. Q 2022 a žádost o na-
výšení dotace na opravy. 

Usnesení č. 45/99/22: RM schvaluje zrušení 
usnesení RM č. 51/2/18 a současně schvaluje 
nové složení Stavební komise v tomto složení: 
předseda – Michal Stehlík, tajemník komise – 
…, členové – …

Usnesení č. 46/99/22: RM schvaluje uzavře-
ní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v rámci dotačního pro-
gramu: Podpora adaptačních opatření na 
změnu klimatu v roce 2022, č. JMK076078/22/
ORR na realizaci projektu „Následná péče o 
zeleň 2022 Hustopeče“. Smlouva je přílohou 
zápisu.

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

Městského úřadu Hustopeče

BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI  29. 9.—1. 10. 2022

Nejvýhodnější předprodej od 1. do 30. 6. pouze v TIC Hustopeče.
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti 
v měsíci dubnu 2022
13. 4. 1932 Marie Kunýtová
13. 4. 1942 Růžena Lipárová
25. 4. 1942 František Fröhlich

Zpracovala: Simona Procházková, 
komise obřadů a slavností

Dne 16. června 2022 se dožívá krásných 
95 let paní Ludmila Štefáčková. 

Přejeme jí za celou rodinu všechno
 nejlepší a hodně zdraví.

Vzpomínky
I když nám osud v setkání brání,
mé city ti napíšu v tomto přání.
Myslím jen na Tebe, chybíš mi moc,
den  smutný je bez Tebe, večer i noc.

Dne 12. května jsme vzpomněli nedožité 
43. narozeniny pana Viktora Janoška z Hustopečí.

S láskou vzpomíná maminka s rodinou.

Vydala ses na cestu, kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechala jsi dokořán.
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 3. června to budou již 4 roky, kdy nás navždy 
opustila naše maminka, babička, prababička 
paní Antonie  Balšínková.

Současně by se dne 14. února 2022 dožila 80 let. 

S láskou a bolestí vzpomínají děti s rodinami.

Dnes bych to vzal tak nějak „z každého rožku trošku. 

Možná bych začal s dražbami. Ty byly v posledních dvou 

letech celkem v módě. Určitě si nejeden z vás říká: „Však je 

to super prodat za co nejvyšší cenu, ne?“ Ano, ale to by se 

muselo dražit férově, a hlavně podle zákona. Dražil jsem 

několik nemovitostí. Zaregistrujete se, pošlete vratnou 

zálohu a v určeném termínu sednete k počítači a dražíte. 

Vidíte sebe i ostatní pod určených číslem a máte přehled, 

kdo kolik přihazuje. Jenomže u nás se to dělá tak nějak „po 

česku“. Dražbu řídí realitní makléř, kterému posíláte mailem 

nabídku ceny. On si s vámi může rozehrát i takovou hru, že 

přehazujete sami sebe. Vše samozřejmě bez účasti notáře, 

takže nezákonně a hlavně neférově. Tyto realitní kanceláře 

dělají naši profesi velice špatné jméno, a hlavně tímto neka-

lým způsobem zcela uměle vyšponovaly ceny tam, kde jsou 

dnes. Věřím, že dražbám už odzvonilo a jsem velice rád, že 

jsme nikdy nešli touto cestou. Jelikož známe místní trh, je 

pro nás určení ceny daleko snadnější než pro cizí kanceláře.

Nacházíme se teď v takovém meziobdobí, kdy potřebu-

jeme více pracovat s prodávajícím. Ten chce za svou nemo-

vitost kolikrát nesmyslné částky, za které by se třeba ještě 

loni prodalo. Ale situace je úplně jiná. Kupující se nehrnou 

a ti, co by i něco chtěli, tak mají problém dostat úvěr v bance. 

Zpřísnění podmínek pro získání úvěru, vysoké úroky a ceny 

nemovitostí dávají stopku obchodu čím dál častěji. 

I to nám dává prostor na sobě pracovat. Zdokonalujeme 

techniku, učíme se používat 3D scanery, vylepšujeme video-

prohlídky, hodně času věnujeme marketingu a propagaci 

naší společnosti.

Já osobně jsem se zaměřil na energie, které trápí naše 

klienty. A bude hůř. Už koncem loňského roku jsem se po 

vlastní zkušenosti s Bohemia Energy začal zajímat o ener-

getickou problematiku. Absolvoval jsem několik školení 

a trvalo pět měsíců, než jsem získal pro spolupráci silného 

partnera a vše zapracoval do našeho portfolia. Od května 

2022 tak máte možnost přes naši společnost získat nezávaz-

nou nabídku pro komplexní vyřešení energetických úspor na 

vaší nemovitosti. 

Musím se přiznat, že i já sám jsem byl překvapen z toho, 

kolik peněz se dá ušetřit, či dokonce vydělat. Nemyslím teď 

rady ministerstva topit o 2 stupně méně, ale hlavně o vlastní 

fotovoltaické elektrárně. Je to velká budoucnost, speciálně 

u nás na Moravě, kde sluníčko svítí velice štědře. Vlastní 

elektrárna na střeše je cesta nejen k vlastní soběstačnosti, 

ale i možnost příjmu do rodinného rozpočtu. Mýty, že vyro-

benou energii se nevyplatí prodat do sítě, jsou pryč. Trh se 

změnil a je řada společností, které vaši produkci vykoupí za 

stejnou cenu, za jakou ji vy nakupujete, když nesvití slunce. 

Jsem moc rád, že již dnes dokážeme klientům zařídit celou 

věc na klíč. A to včetně státní dotace, která dokáže pokrýt 

téměř 50 % nákladů na celou realizaci. Návratnost celé 

investice je tak pouze 5–7 let. Velkým bonusem je i nabíječ-

ka na elektromobil, kterou celou pokryje dotace. Je to velké 

téma, které si rozhodně zaslouží vaši pozornost. Všichni 

sledujeme, co se děje na trhu s plynem a vlastní elektrárna 

je první a v našich podmínkách zcela logický pozitivní krok 

kupředu. Navíc to není nic složitého. Jestli máte střechu nad 

hlavou, tak ji využijte. Nezáleží na tom, čím topíte a taky to 

děláte do budoucnosti, kdy elektromobil bude součástí více 

domácností. Celý proces, díky velkému zájmu, už trvá i půl 

roku a tak čekat nedává smysl. Již dnes mám informace, za 

jakou cenu se nakupují energie na rok 2023 a můžu potvr-

dit, že to do problémů dostane příští rok hodně domácností. 

I proto jsem se snažil tuto službu co nejrychleji zařadit do 

naší nabídky. Jsem potěšen, že tak můžeme klientům prodat 

nejen nemovitost, ale i měsíčně ušetřit hodně peněz. Sám již 

vlastní elektrárnu provozuji, takže vím, o čem mluvím a rád 

vám vše vysvětlím. 

Letos je i důvod k oslavě. Naše společnost slaví na trhu 

15 let. Přišel čas ohlédnout se zpět a říct jedno velké DÍKY 

všem. Vám, klientům za přízeň, spolupracovníkům za trpě-

livost a skvělou práci a vedení společnosti za podporu. Bylo 

to super a jdeme dál. 

Erik Lipnický, ředitel pobočky

Schmidt-reality s.r.o.

pobočka Hustopeče

tel: 774 241 009

erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

Realitní trh – prostor pro zlepšení

In
ze
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e.
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Dne 22. června vzpomeneme 20. výročí úmrtí naší 
maminky, paní Marie Hlávkové.

Musela se vyrovnat s krutým osudem a dovedla nás, 
tři malé siroty, až do dospělosti.

S láskou vzpomínají synové Václav, Stanislav a dcera 
Marie s rodinami

Dne 30. června by se dožil 72  let manžel, tatínek 
a dědeček, pan Antonín Piech.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka 
Zdeňka, dcera Monika a synové Radek a Mirek s rodinou. 

Dne 27. června vzpomeneme 2. smutné výročí 
úmrtí paní Hany Pilařové. 

Vzpomínají manžel, dcera s rodinou a syn s rodinou.

Za Tvoji něžnou lásku, péči o nás,
za všechna milá slova a starosti,
Zachováme v srdci, drahá maminko,
pocit neskonalé vděčnosti.

Dne 9. června vzpomeneme 12. výročí úmrtí 
paní Marie Vozdecké.

Stále vzpomínají manžel, synové a vnoučata.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 4. června by se dožil 80 let pan Milan Kaštalán. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Děkuje celá rodina.

Stopy v písku na břehu smyje příliv.
To ale neznamená, že jsme tudy nikdy neprošli.
Stopy v srdci navždy zůstanou.

Dne 4. června vzpomeneme třetí smutné výročí 
úmrtí pana Pavla Grbavčice z Hustopečí.

Se vzpomínkou syn Dominik.

Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 5. června 2022 by se dožila 79 let paní 
Marie Marešová z Hustopečí.

S láskou vzpomínají maminka Pavla, manžel Jiří, dcera 
Lenka s rodinou.

Dne 7. června vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 
pana Petra Fridricha. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 14. června vzpomeneme 15. výročí úmrtí 
a 13. února jsme vzpomněli nedožité 80. narozeniny 
paní Heleny Hořčičkové z Hustopečí. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcera s rodinou. 

Dne 6. června vzpomeneme 10. smutné výročí 
úmrtí pana Otmara Manka.

S láskou vzpomínají děti s rodinami. 

Dne 11. června uplyne 20 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila paní Marie Staňková z Hustopečí 
a 4. srpna si připomeneme nedožitých 95 let.

Za tichou vzpomínku děkuje sestra Marta a neteř 
s rodinou.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci 
své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací, 
kytičku přineseme, svíčku Ti rožneme, 
na Tebe, drahý tatínku, nikdy nezapomeneme. 

Dne 21. června vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
pana Jaromíra Kameníka z Hustopečí.

Stále vzpomínají manželka, syn, rodina Holacká a sestra 
s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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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