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Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

S Šekovou knížkou ušetříte
až 20 % za servis, díly
i příslušenství.

Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit 
peníze za opravy nebo výměnu opotřebovaných dílů, pak je 
Šeková knížka plná slev určena právě vám. Šeková knížka obsahuje 
kupony s až 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav 
a řadu dalších výhod pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu 
profesionální péči v autorizovaném servisu ŠKODA.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma 
připravena v našem servisu.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AGROTEC a.s. 
Brněnská 74
693 01 Hustopeče
Tel.: 519 402 458
www.agrotecauto.cz

   ABY  VAŠE 
ŠKODA ZŮSTALA 
       ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy
z Šekové knížky.

NORMA Czech v Hustopečích hledá
nové kolegy na pozice :

SEŘIZOVAČ
ELEKTROMECHANIK
SKLADNÍK
OPERÁTORVÝROBY
PRACOVNÍK ADMINISTRATIVY

www.facebook.com/normaczech
www.normaczech.cz

734 574 198
kariera.cz@normagroup.com
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Vážení spoluobčané,
před rokem jsem jako úvodní informaci popsala řádění tornáda 

v našem okrese a na Hodonínsku. Před pár dny jsem si při řádění 
silné bouře v našem městě uvědomila, jak muselo být obyvatelům 
pěti postižených obcí. Byla ve mně malá dušička, když jsem zahlédla 
mračna divných tvarů, která se nebezpečně blížila, zvedal se vítr a my 
jsme se snažili zabezpečit dům i zahradu. Úplně se nám to nepovedlo, 
nestihli jsme všechno. Následovalo několik minut nejsilnějšího větru 
s deštěm a chvíli i kroupami. Ve městě se lámaly stromy, dráty nízkého 
napětí, z několika střech odlétaly tašky, ulámané dopravní značky, byly 
zatopené mnohé sklepní prostory a z naší radnice vítr odnesl kousek 
radničních hodin. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Občané, hasiči, 
městská policie i zaměstnanci městských služeb měli plné ruce práce. 
Děkuji všem za obětavou pomoc.

A teď k veselejším a pozitivnějším zprávám. Jak jsem již několikrát vysvětlovala, v letošním roce se 
neuskuteční stavba nové hřbitovní zdi, protože je potřeba nejprve zrekonstruovat odvádění dešťových vod 
v blízkosti smuteční síně a hřbitova (je zpracováván projekt), protože se nám za přívalových dešťů zaplavuje 
část hřbitova a je zde nevyhovující infrastruktura. Přesto jsme pokročili v aktivitách, a to prodloužením 
vodovodu a umístěním pumpy na evangelickém hřbitově a povedlo se zrekonstruovat zpevněnou plochu 
před hřbitovem. Předpokládáme, že na začátku července nám bude povoleno dočasné užívání komunikace 
v ulici Žižkova a budeme tak moci pustit nákladní i osobní dopravu přes novou komunikaci ke kruhovému 
objezdu u Westfalie. Město zadalo projekt na bezbariérovou trasu, která by v budoucnu propojila ulici 
Brněnskou od Lidlu kolem Penny k Westfalii a napojila by se na chodník, který v příštím roce vybuduje 
developer v rámci výstavby nového nákupního centra. Věřím, že za několik let takto budeme moci bez 
problémů obejít po chodníku tuto část Hustopečí mezi ulicemi Žižkova a Brněnská.

Město vysoutěžilo zhotovitele na výstavbu nového parkoviště u městské polikliniky. Pokud vše vyjde, 
jak má, mohla by stavba začít v polovině července a bude trvat přibližně tři měsíce. Problém bude po 
dobu výstavby s parkováním. Pro pacienty jsme domluvili místa před areálem bývalé Traktorky, který je 
v blízkosti polikliniky. Na tomto parkovišti bude omezená doba stání automobilů, aby skutečně sloužilo 
pacientům, a ne odstavení auta na celý den. 

Určitě mnohé z vás zaskočila zpráva o tom, že z preventivních důvodů se omezuje užívání pitné vody pro 
napouštění bazénů a zálivku (zatím po dobu tří měsíců). VaK je schopen zajistit za úplatu cisterny vody 
pro majitele bazénů. Toto omezení se netýká využívání spodních vod ze studní. 

Vážení spoluobčané,
skončil letošní ročník festivalu Concentus Moraviae, festivalu hudby pro náročné posluchače, u jehož zrodu 
před 27 lety naše město stálo a našlo si své stálé příznivce. Příznivci rychlých kol každoročně sledují Rally 
mezi vinohrady a letos si ho užili za krásného počasí po celé trase mikroregionu. Slunovrat s vínem a recesí, 
stejně jako cyklistické putování Krajem André má také své pevné místo v nabídce pravidelných akcí. 
Úspěšný byl na Křížovém kopci první ročník Sousedského pikniku. Úspěšní byli také hustopečští vinaři, 
kteří získali řadu ocenění na vinařské soutěži, která je každoročně pořádána v partnerském chorvatském 
městě Daruvaru. Děkuji Vinařství Košulič, Vinařství Jurák a syn, Vinařství Starý vrch, Vinařství Sedláček 
Kurdějov a Vinařství Stehlík za vzornou reprezentaci našeho vinného kraje letos i za přítomnosti dvou 
vinařů. Moc vám všem děkuji. 

Na co se můžeme těšit? Na otevřené sklepy, letní kino, krojované hody v dřívějším termínu (první víkend 
v srpnu) a mnoho jiných. V září nás čeká připomínka 400. výročí vyhnání hutteritů z Hustopečí, které 
je, kromě 450. výročí povýšení Hustopečí na město, nejvýznamnějším výročím roku. Zájemce o historii 
hutteritů u nás čeká např. přednáška, otevření zrekonstruované pumpy v ulici Svatopluka Čecha nebo 
mohou potkat současné hutterity (habány) z USA či Kanady, ale i z Rakouska. Přeji vám všem krásné léto, 
klidnou dovolenou, a hlavně zůstaňte zdraví.

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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 21. 6. Radní se sešli v pondělí 20. června. 
Podpořili nákup parkovacího automatu na 
plánované parkoviště u polikliniky, zabývali 
se stotisícovou dotací z Jihomoravského kraje, 
akustikou sálu v budově kina i mezinárodním 
závodem.

Zahradu mateřské školy U Rybiček doplní 
nové prvky. Sto tisíci korunami na ně přispěje 
Jihomoravský kraj, 20 % z celkových nákladů 
pokryje městská kasa. „Jedná se o zahradu 
na detašovaném pracovišti u ZŠ Komenského 
a přibudou zde vyvýšené záhony, kde se děti 
mohou naučit starat se o rostliny v jednotli-
vých ročních obdobích, a dále lavice a stoly. 
Ty nabídnou posezení minimálně 16 menším 
a 12 větším dětem a využijí je i žáci prvního 
stupně základní školy,“ upřesnil detaily projek-
tu místostarosta Bořivoj Švásta.

ZŠ Komenského navíc plánuje na zahradě 
navázat dalším projektem, který spočívá ve 
vybudování venkovní učebny.

Soutěž O nejlépe opravenou kulturní 
památku Jihomoravského kraje ocenila 
boží muka mezi Hustopečemi a Kurdějovem. 
Odborná komise zrenovované kapličce přisou-
dila druhé místo v kategorii drobných staveb, 
se kterým se pojí fi nanční dar městu Hustope-

če ve výši 20 tisíc korun. Cílem soutěže, která 
se konala již popatnácté, je motivovat vlastní-
ky památek k citlivé péči o kulturní dědictví. 

Radní schválili pořízení nového parkova-
cího automatu. Umístěný bude u plánované-
ho parkoviště u polikliniky a nově otevřeného 

domova pro seniory. „Automat jsme objednali 
s předstihem, protože dodací lhůta je 18 týdnů. 
K budování parkoviště stavebníci nastoupí 
zhruba v polovině července, hotovo by mělo 
být do tří měsíců,“ vysvětlila starostka Hana 
Potměšilová.

Se zlepšením akustiky menšího sálu 
v budově kina by mohla pomoct dotace. 

„Státní fond kinematografi e se snaží pravi-
delně podporovat digitalizaci kin, jejich 
modernizaci a zvýšení komfortu pro diváky. 
Zatímco hlavní promítací sál našeho kina 
disponuje perfektními technologiemi i akusti-
kou, sál v prvním patře, využívaný ke školením, 
schůzím spolků a komornějším projekcím, by 
si zasloužil lepší zvuk. Ten lze zajistit umís-
těním akustických panelů na strop a zeď. Na 
pořízení pasuje aktuálně vyhlášená výzva 
Fondu kinematografi e, kterou chceme využít,“ 
vysvětlila Potměšilová.

Hustopečemi projedou v sobotu 9. červen-
ce cyklisté účastnící se mezinárodního závo-
du Visegrad 4 Grand Prix Czech republic: 
Brno – Mikulov – Brno 2022. Dle časového 
harmonogramu dorazí do Hustopečí zhruba 
půl hodiny před polednem. 

-hrad-

Radní jednali: Stotisícová dotace pro zahradu mateřské školy

 8. 6. Radní se sešli v pondělí 6. června 
a zabývali se hlavně stavebními záležitost-
mi. Vypsali veřejné zakázky na vybudování 
asfaltové cesty podél Štinkovky od Valkýry 
až po hráz prvního rybníku, na opravu povr-
chů náměstí i propojku ulic Jiráskova, Brněn-
ská a Kollárova. Dále řešili obnovu vozového 
parku městských služeb.
Asfaltová stezka podél Štinkovky směrem 
k prvnímu hustopečskému rybníku a opra-
va povrchů náměstí. Tyto dva projekty radní 
podpořili a vyhlásili výběrová řízení na doda-
vatele. 

Radní dali zelenou 3,5 metrů široké asfal-
tové stezce, která povede po levém břehu 
proti proudu Štinkovky od Valkýry až k hrázi 
předního rybníku. „Hlavním cílem projektu 
je zvýšit bezpečnost v této lokalitě. Na cestě, 
která je k dispozici nyní, se mísí motoris-
té, chodci včetně maminek s malými dětmi 
a kočárky, i cyklisté. Komunikace je čím dál víc 
přetížená, nepřehledná a hrozí úrazy,“ vysvětlil 
důvod investice místostarosta Bořivoj Švásta.

Stavební dělníci nastoupí letos hned po 
sklizni obilí a do nové výsadby by mělo být 

hotovo. Využitá v lokalitě bude i úrodná černo-
zem vytěžená v souvislosti se stavbou. 

Část Dukelského náměstí získá nový 
povrch. „Jedná se o celou plochu kolem kostela 
sv. Václava, kterou pokrývá stará betonová 
dlažba, o asfaltovou plochu ve spodní části 
náměstí (slouží jako tržiště) a asfalt podél 
silnice v horní části náměstí, kde přibudou 
rovněž podélná parkovací místa,“ informovala 
starostka Hana Potměšilová. Povrch sjednotí 
žulové kostky o rozměru 10 × 10 centimetrů, 
které na náměstí převládají. Termín dokon-
čení je naplánovaný na konec září letošního 
roku. 

Konečné slovo k realizaci měli zastupitelé, 
kteří dostali projekty na stůl, na svém zasedání 
16. června. Obnovu povrchu Dukelského náměs-
tí ani novou stezku podél Štinkovky směrem 
k rybníku neschválili.

Dojde k propojení ulic Brněnská, Kollá-
rova a Jiráskova, radní schválili vyhlášení 
soutěže na dodavatele. „Máme hotovou 
projektovou dokumentaci, která zde řeší 

komunikaci, chodníky i parkovací místa. 
Současně jsme podali žádost o dotaci, která by 
se zaplacením investice pomohla. Projekt se 
ale bude realizovat i v případě, že poskytova-
tel dotace naši akci zamítne, v rozpočtu města 
jsou vyčleněné fi nance,“ vysvětlil Švásta.

Městské služby získají do svého majetku 
nový přívěsný vozík. „Zaměstnanci se stara-
jí o stále více biokoridorů, které jsou často ve 
větší vzdálenosti od města. Přívěsný vozík tak 
bude sloužit například na převoz stroje na 
sekání trávy, který není uzpůsobený pro běžný 
dopravní provoz,“ vysvětlila důvod nákupu 
Potměšilová. 

Vozový park městských služeb by mohlo 
obohatit nové elektrické nákladní auto. 
Vedení města využilo šance na získání dota-
ce z Národního programu Životní prostředí. 
„Elektromobilitě je věnováno v posledních 
letech hodně pozornosti a je dobře, že tech-
nika poháněná elektřinou se začíná prosazo-
vat i v oblasti služeb pro města,“ pochvaluje si 
Potměšilová.

-hrad-

Z jednání rady: Nové povrchy nejen na náměstí
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Boží muka nad Hustopečemi.
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 17. 6. Zastupitelé usedli k jednacímu stolu 
ve čtvrtek 16. června na své 27. schůzi. Kvůli 
zdravotní indispozici a jinému odůvodněné-
mu zaneprázdnění se sešlo pouze 11 zastupi-
telů z celkových 21. Jedná se o limitní počet 
pro to, aby bylo zastupitelstvo usnášeníschop-
né. Mezi nejdůležitější body patřilo rozhodo-
vání o třetím rozpočtovém opatření a ocenění 
významných osobností Hustopečí.

V rámci třetího rozpočtového opatření 
zastupitelé odhlasovali realizaci projek-
tu, který propojí ulice Brněnská, Kollárova 
a Jiráskova. Projektová dokumentace je již 
kompletní a soutěží se dodavatel stavby, hoto-
vo bude ještě letos. 

Naopak projekty obnovy a sjednocení 
povrchů v části Dukelského náměstí (dlažba 
kolem kostela, asfaltové plochy a chodníky, 
podélné parkovací stání nahoře na náměstí) 

a stezku pro pěší podél Štinkovky zastupitelé 
nepodpořili.

U příležitosti oslav 450. výročí povýšení 
Hustopečí na město budou oceněny význam-
né osobnosti našeho města. Zastupitelé 
rozhodli o třech laureátech, kteří získají Cenu 
města Hustopeče. Cenu starostky města si 
odnesou další čtyři. (Více informací na straně 6.)

-hrad-

 21. 6. V pondělí 20. června se okolo půl 
osmé večer se obloha nad Hustopečemi 
zahalila do temné černoty a rychlostí blesku 
přinesla do města déšť, kroupy a silný vítr.

Právě ten po celém Hustopečsku ničil stro-
my, shazoval střešní tašky a trhal dráty nízkého 
napětí. Na několika místech byly domácnosti 
nějakou dobu bez proudu.

Po asi 10minutové smršti vyjeli do ulic 
strážníci městské policie a jednotky profe-
sionálních i dobrovolných hasičů z okolí. Sami 
občané vytáhli motorové pily a začali odklí-
zet popadané větve. Cestu směrem k Valký-
ře popadané stromy doslova zatarasily a na 
místě zasahovali dobrovolní hasiči z Velkých 

Němčic. „Tudy neprojedete, musíme to celé 
prořezat,“ gestikuloval jeden z hasičů na řidiče, 
kteří tudy chtěli projet zkontrolovat své zahra-
dy a vinohrady.

Na několika místech poškodila bouře i stře-
chy, vyrvala dopravní značení, zahradní náby-
tek odnášela o několik metrů dál, na radnici 
dokonce vyrvala část ciferníku hodin na věži.

Na sociálních sítích města začali občané 
města i lidé z širokého okolí sdílet fotografi e 
a videa z řádění bouře, kterou někteří podle 
typického tvaru nazývají supercelou. Naštěstí 
se řádění bouře obešlo bez zranění.

-nov-

Zastupitelé jednali v minimálním počtu

Hustopečskem se prohnala ničivá bouře
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Dámy z marketingu v obležení statečných hasičů. 

 25. 5. Čtyři jednotky hasičů by v přípa-
dě požáru vyjely k budově Kina Hustopeče. 
Kromě jednotky Hasičského záchranného 
sboru Jihomoravského kraje, jejíž stanice 
stojí na dohled kina, by se přidali i dobrovolní 
hasiči ze Starovic, Velkých Pavlovic a Horních 
Bojanovic. Jak by se jejich spolupráce vydařila, 
to bylo předmětem taktického cvičení.

Přestože pracovníci Marketingu a kultury 
byli o cvičení informováni předem, vše muse-
lo proběhnout tak, jako by skutečně hořelo. 
Křižovatka u kina se během pár minut zaplnila 
zasahujícími vozidly a s dopravou vypomáhala 
městská policie. Po zajištění nejbližšího okolí 
vstoupily jednotky do samotné budovy, aby 
vyhledaly ohnisko požáru. „Dnes se simuloval 

požár v promítárně kina, která je umístěna 
v prvním nadzemním podlaží,“ vysvětlil velitel 
stanice hustopečských hasičů npor. Ivo Jeřela 
DiS.

Hasiči však prohledali a zajistili všechny 
místnosti včetně velkého kinosálu. Taktic-
ké cvičení totiž bylo pro zasahující jednotky 
prvním seznámením s novým interiérem kina 
od jeho rekonstrukce v roce 2019. „Je důle-
žité, aby hasiči věděli, jak se v objektu pohy-
bovat, protože tím se celý zásah urychlí a je 
to pro všechny bezpečnější. Podívali jsme se 
na všechny systémy, vyhledali hlavní uzávěry 
energií, prohlédli si všechny prostory,“ doplňu-
je Jeřela, který osobně dohlížel na to, aby hasi-
či během zásahu nic nezanedbali.

Během taktického cvičení prošla kontrolní 
zkouškou hlavně veškerá technika. Moderní 
digitální technologie kina jsou napojeny na 
komplikovaný systém záložních zdrojů, které 
ovládají například i otevíraní vstupních dveří. 
Právě jimi by hasiči v případě opravdového 
požáru do kina vstupovali.

Nová budova kina však při zkoušce obstála, 
stejně jako zasahující jednotky, a tak se fi lmo-
ví diváci mohou při další návštěvě cítit zase 
o něco bezpečněji. A kdy promítáme? Program 
najdete na www.kinohustopece.cz.

-nov-

Budovu kina prověřilo taktické cvičení hasičů
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 30. 5. Na podzim loňského roku začala 
v Hustopečích výstavba nové komunikace, 
která propojí kruhový objezd na konci 
města směrem na Velké Němči-
ce s průmyslovým areálem na 
konci ulice Žižkova. Cílem 
stavební akce je odklonění 
nákladní dopravy, která dopo-
sud projížděla ulicemi Hybe-
šova a Žižkova. „To byl jeden 
z hlavních důvodů, proč se to celé 
navrhovalo. Komunikace v ulicích 
Hybešova, Okružní a Žižkova nejsou dost 
široké, aby tudy mohla v takovém rozsahu 
projíždět nákladní vozidla. Doprava tam byla 
stále obtížnější, takže je nejvyšší čas pro tento 
„obchvat“,“ slibuje si od nové komunikace 

investiční technik Radek Krušina. 
Nová komunikace je široká 7,5 metru, 

aby se nákladní vozidla mohla pohodl-
ně míjet. Zajištěno bylo i podloží. 

„Bylo potřeba pohlídat nosnost 
jednak celého podloží a pak 
i samotných vrstev, které jsou 
v mnoha místech široké i metr, 

aby to splňovalo potřebné zadání. 
Samozřejmě je komunikace urče-

na nejen kamionům, ale jakýmkoliv 
vozidlům,“ vysvětluje Krušina.

Drtivá většina komunikace vznikala na 
poli. Zasáhla ale do parkoviště v blízkosti 
výrobních hal. Bylo proto potřeba vybudovat 
přes 35 parkovacích stání podél nové vozovky. 

Navzdory všeobecnému zdražování se 

výstavba, k radosti města, realizuje za domlu-
venou cenu, tedy 12 milionů korun. „Zastu-
pitelstvo města schválilo uvolnění fi nancí 
v minulém roce, kdy ještě nebyla inflace tak 
vysoká. Firma IMOS se vysoutěžila za ceny, 
které byly ještě nižší než projekční, takže pro 
město investice dopadne velice dobře,“ usmívá 
se Krušina.

Město Hustopeče využilo stavební činnos-
ti a souběžně s výstavbou komunikace zača-
lo i s budováním veřejného osvětlení, které 
bude novou komunikaci lemovat. Protože 
za městem roste nové obchodní a nákup-
ní centrum, počítá se s výstavbou chodníků 
a napojení na zdejší cyklostezku. To už je ale 
v nákladech soukromého investora.             

-nov-

Nová komunikace se brzy otevře nejen kamionům
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 3. 6. Na konci loňského roku byla uzavřena 
původní prodejna Coop na Bratislavské ulici. 
Začátkem roku došlo k její demolici a dnes už 
jsou na staveništi vidět základy zbrusu nové 
budovy. Nový obchodní dům v Hustopečích 
je největší investicí Jednoty Coop v tomto 
roce a bude i její největší prodejnou v regio-
nu. „Už před rozhodnutím o demolici jsme se 
museli zabývat otázkou, jak řešit modernizaci 
supermarketu v Hustopečích, protože budo-
va pochází z roku 1974 a její technický stav 
už nevyhovoval dnešním standardům. Nako-
nec s přihlédnutím k stavu podloží, jsme se 
rozhodli  pro demolici a postavení zcela nové 
budovy,“ vysvětluje výkonná ředitelka Jednoty 
Coop, spotřební družstvo v Mikulově, Zuzana 
Petáková Kormanová.  

Významnou roli při plánování nové stavby 
hrálo maximální pohodlí zákazníků a celkové 
splynutí s okolím. I z toho důvodu bude nový 

obchodní dům jednopodlažní. „Rozlohou ale 
bude větší, protože chceme, aby poskytoval 
veškerou nabídku nejen potravin, ale i drogi-
stického a průmyslového zboží, obuvi, galan-
terie, bytového textilu a dalšího. A to všechno 

se nám musí vejít do jednoho patra,“ popisuje 
ředitelka novou prodejnu. 

Veškerou kapacitu budovy pokryje nová 
prodejna, proto v ní už nezbude prostor pro 
nájemní prostory například pro bankomaty či 
menší soukromé prodejny tak, jako tomu bylo 
v budově původní. Co se ale intenzivně řeší, 
je využití ploché střechy stavby. V původním 
návrhu a v jediné zatím zveřejněné vizualiza-
ci se počítalo se skateparkem. Po dohodě se 
zástupci města se však zvažuje spíše ozelenění 
střechy, aby nenarušovala okolí a zároveň byla 
ozdobou lokality. „Momentálně víme, že stře-
cha je technicky připravena na několik variant 
řešení a konečné rozhodnutí zatím nepadlo. 
Nicméně chceme, aby prodejna vypadala 
hezky, aby lákala nejen k návštěvě, ale aby 
se za ní kolemjdoucí rádi ohlédli,“ těší se na 
otevření Petáková Kormanová. 

Otevření prodejny je naplánováno na závěr 
letošního roku a zbývá proto jen dořešit další 
provoz prodejny v Brněnské ulici, která je po 
dobu výstavby výrazně rozšířena. „Proza-
tím bude fungovat ve stávajícím režimu a po 
otevření nového supermarketu budeme její 
provoz řešit na základě návštěvnosti zákazní-
ků,“ uzavírá ředitelka.                                              -nov-

Do konce roku se v Hustopečích otevře nová prodejna Coop

Zatím zveřejněná vizualizace.
Fo

to
: V

er
on

ik
a N

ov
ák

ov
á

Asociace turistických informačních 
center České republiky (A.T.I.C. ČR) 
vyhlašuje anketu o nejoblíbenější turi-
stické informační centrum letošního 
roku. Anketa bude probíhat do 31. srpna 
2022 formou hlasování na stránkách 
www.kampocesku.cz (hlasovat můžete 
proklikem z našich webových stránek).

Hlasujte pro naše TICko v soutěži
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 9. 6. S první myšlenkou na výstavbu výdej-
ny obědů na ZŠ Nádražní přišla ředitelka 
Ivana Matějíčková už před sedmi lety. „Bohu-
žel naše škola nemá dostatek kapacit na vybu-
dování takového prostoru, proto jsme tehdy 
dali hlavy dohromady a přišli jsme s nápadem 
vybudovat jídelnu na zadním dvorku, který 
sporadicky využívala naše družina. Se stáva-
jící budovou se výdejna propojí vybouráním 
dveří v chodbě směrem k šatnám. Nakreslila 
se projektová dokumentace a začaly se shánět 
fi nance. Tou dobou nám však vyšla jiná dota-
ce, která řešila bezbariérovost školy. Ta samo-
zřejmě dostala přednost, takže po dokončení 
bezbariérových úprav a vybudování výtahu 
v roce 2020 jsme se opět pustili do hledání 
fi nancí na jídelnu. Žádná dotace nevyšla 
a ani v rozpočtu města se nenašla potřebná 
částka, takže se výstavba neustále odkláda-
la. V současné době však z rozhodnutí rady 
města k výstavbě dojde a náklady město 
proplatí. Stavět by se mělo začít v únoru 2023.“ 

Po konečném rozhodnutí o výstavbě 
se objevily otázky veřejnosti, proč se tedy 
výdejna nezačne stavět souběžně se super-
marketem Coop, který už teď roste v těsné 
blízkosti školy. „Snaha zkoordinovat obě stav-
by tu samozřejmě byla. Z celkem pochopitel-
ných důvodů se však investor supermarketu 
i zhotovitel stavby takového sloučení obávali. 
Jednak by se citelně muselo rozšířit staveniště, 
které by tak mnohem více zasáhlo do parko-
viště před tržnicí, a jednak investor má jasně 
stanovený termín dokončení stavby, takže 
pokud by došlo k nějakému zpoždění, mohlo 
by docházet ke komplikacím i na naší straně. 
Těch rizik je tu opravdu dost,“ vysvětluje inves-
tiční technik Radek Krušina.

Jeho slova potvrzuje i výkonná ředitel-
ka Jednoty, spotřebního družstva v Mikulo-
vě, Zuzana Petáková Kormanová, která tuto 
možnost s městem i zhotovitelem stavby 
komunikovala.

„Jsem rád, že nakonec zvítězil zdravý rozum 
a rozhodli jsme se nechat v klidu doběhnout 
jednu stavbu, aby mohla vyrůst druhá,“ shrnul 
jednání místostarosta města Bořivoj Švásta.

S termínem je smířená i ředitelka Matějíč-
ková. „Pro mě je podstatné, že jídelna bude, 
že to rozhodnutí padlo. Jestli se začne už dnes, 
nebo na jaře, to po těch letech už nehraje příliš 
velkou roli. Navíc je potřeba, aby stavba co 
nejméně narušila chod školy.“

Investice za bezmála 12 milionů korun se 
tak bude moci spustit po dokončení výstavby 
supermarketu. Vyroste v prostorách zadního 
dvorku a nabídne prostor pro 80 strávníků. 
Čtyři stovky žáků školy se tak budou muset 
v jídelně prostřídat. „Větší výdejnu udělat 
nemůžeme, nicméně si nemyslím, že to bude 
velký problém. Třídy končí výuku v různých 
časech, takže se tu dokážeme celkem pohodl-
ně prostřídat,“ říká ředitelka školy Ivana Matě-
jíčková.

Samotné jídlo se nadále bude vařit v jídel-
ně ZŠ Komenského, odkud se bude převá-
žet na Nádražku. S otevřením výdejny tak 
bude spojeno i hledání dalších pracovníků, 
kteří jídlo budou převážet a vydávat. I přes 
tyto další náklady je nová výdejna jediným 
možným řešením, protože na samostatnou 
kuchyni není v budově školy místo a jídelna na 
Komendě kapacitně nestačí. „Novou výdejnu 
potřebujeme, protože na naší škole i na škole 
Komenského se neustále zvyšuje počet žáků 
a už dnes je situace v časech obědů zkrátka 
neudržitelná. I když naši žáci chodí na obědy 
v časových rozestupech, stejně se nakonec 
sejdou v dlouhé frontě, která mnohdy stojí až 
ven. Takhle to dál nejde. Minimálně pro naše 
nejmenší děti potřebujeme zajistit obědy 
přímo na škole, vždyť jsme snad jediná škola 
široko daleko, která vlastní jídelnu nemá, to 
už v dnešní době prostě není možné,“ uzavírá 
Matějíčková.                                                                    -nov-

Výdejnu obědů na Nádražce zaplatí město

 15. 6. Obce Břeclavska obletěla zpráva 
o omezení využívání pitné vody z vodovod-
ního řadu od 30. června do 30. září. O vydání 
opatření obecné povahy požádaly příslušné 
úřady Vodovody a kanalizace Břeclav. „Vodní 
zdroj Nová Ves na Pohořelicku se dlouhodobě 
potýká s nadměrným množstvím dusičnanů 
ve vodě. Aby byla voda použitelná, je nutné ji 
ředit vodou z okolních zdrojů; a jedním z těch 
zdrojů je i zásobárna vody v Zaječí, která 
zásobuje náš region. Nové omezení je tedy 
preventivním krokem k tomu, aby v letních 
měsících nedošlo k dramatickému poklesu 
spodních vod,“ vysvětlila situaci starostka 
Hana Potměšilová.

Pro občany dotčených obcí to znamená 

především omezení využívání pitné vody 
mimo základní spotřebu. „Tím omezením 

se rozumí hlavně zákaz 
napouštění a připou-
štění bazénů, zalé-
vání zahrádek 
a mytí aut. Chce-
-li si někdo bazén p ř e s t o 
napustit, je nutné zavolat na 
Vodovody a kanaliza- ce Břeclav 
a objednat si cisternu,“ dodala Jana 
Hönigová z vodního hospodářství Odboru 
životního prostředí Hustopeče. 

Ačkoliv dodržování nového opatření není 
možné důsledně sledovat, apelují úřady na 
občany, aby s vodou v co největší míře šetřili. 

-nov-

Od konce června začne platit omezení pitné vody
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Výdejna obědů by se měla začít stavět v únoru 2023. 

Zákaz napouštění a připouštění 

bazénů, zalévání zahrádek 

a mytí aut pitnou vodou

30. 6.–30. 9.
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 20. 6. Domov pro seniory v Hustopečích. 
Projekt Jihomoravského kraje za bezmála 
130 milionů korun se začal stavět na podzim 
roku 2020 a v pátek 17. června 2022 byl slav-
nostně otevřen zástupci kraje i města. „Jsem 
rád, že se dílo podařilo dokončit. Hustope-
če měly tak trochu štěstí, protože tady bylo 
bílé místo na mapě v oblasti péče o seniory, 
a současně nám padl jiný podobný projekt 
v rámci jižní Moravy,“ řekl hejtman Jihomo-
ravského kraje Jan Grolich.

Domov se zvláštním režimem je určen 
osobám s Alzheimerovou chorobou a se 
stařeckou či jinou formou demence, kteří se 
neobejdou bez pomoci druhé osoby. O umís-
tění v zařízení je velký zájem. „V současné 
době provádíme sociální šetření v rodinách 
žadatelů, kterých je k dnešnímu dni 110. Kapa-
cita zařízení je 52 lůžek a první klienti se k nám 
nastěhují po získání registrace sociální služby, 
někdy v polovině července,“ představila domov 
vedoucí Alice Lužová.

Moderní třípatrová budova zahrnuje kromě 
jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů také 
společenské místnosti, jídelnu, rehabilitaci, 
odpočinkové zóny a bude disponovat vlastní 
kuchyní, prádelnou či kadeřnictvím i pedi-
kúrou. „Stále ještě probíhá dolaďování někte-
rých, řekněme byrokratických záležitostí. 
Taktéž školíme personál, nabírá se širší tým 
a postupně se ten vlak začne rozjíždět. Počí-
táme s tím, že fi nancování jde za Jihomorav-
ským krajem a od příštího roku proběhne 
klasické dotační řízení jak od státu, tak od 
kraje,“ dodala radní Jihomoravského kraje pro 
sociální oblast Jana Leitnerová.

Otevření Domova výrazně zlehčuje situ-
aci s umisťováním klientů na Hustopečsku, 

kteří se neobejdou bez cizí dopomoci. Ti, kteří 
jsou částečně soběstační, musí hledat jinde. 
„Hustopečsko podobný domov zoufale potře-
bovalo a já jsem opravdu vděčná, že po těch 
letech a všech pokusech zrealizovat podobný 
projekt se do toho Jihomoravský kraj pustil. 
Výrazně se nám tím pádem podařilo zajistit 
péči pro občany, kteří se neobejdou bez cizí 
pomoci. Pak tu ale máme další skupinu seni-
orů, kteří se do tohoto domova nedostanou, 
protože jsou stále ještě částečně soběstační 
a třeba využívají výpomoci pečovatelské služ-
by. Pro ty je stále ještě potřeba hledat kapacity, 
protože jich přibývá a třeba naše pečovatelská 
služba Hustopeče je také na pokraji svých 
možností,“ shrnula starostka Hana Potměši-

lová. 
„Můžu říct, že v tuto chvíli nemáme na stole 

podobný projekt v takovém rozsahu, který 
bychom pro Hustopečsko v nejbližší době 
realizovali, nicméně máme dotační tituly na 
podporu vzniku nájemního bydlení pro seni-
ory, takže pokud se město Hustopeče rozhod-
ne něco takového realizovat, tak jej fi nančně 
podpoříme,“ ujistil hejtman Grolich.

Do té doby se nově otevřený domov bude 
muset popasovat s tím nejtěžším úkolem – 
zabydlet se. „Z tohoto domova chce udělat 
opravdu domov. Aby to nebylo jen slovo, ale 
aby se tu klienti i zaměstnanci cítili příjem-
ně, komfortně a hlavně bezpečně,“ uzavřela 
vedoucí domova Alice Lužová.                               -nov-
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Nově otevřený domov se bude muset popasovat s tím nejtěžším úkolem – zabydlet se.

Nový Domov se zvláštním režimem je připraven na klienty

Sedm laureátů oceněno cenou města a cenou starostky
 22. 6. V letošním roce si Hustopeče připo-
mínají několik významných výročí, mezi nimiž 
dominuje 450 let od povýšení Hustopečí 
na město, a 400 let od vyhnání novokřtěn-
ců. V rámci připomínkových akcí udělovala 
starostka města Hana Potměšilová v úterý 
21. června v obřadní síni radnice ocenění sedmi 
laureátům, kteří přispěli k rozvoji Hustopečí. 
Jako první si cenu starostky města Hustopeče 
za dlouholetý přínos v oblasti sportu převzal 
Josef Vodák, díky kterému byla v Hustope-
čích postavena badmintonová hala, svého 
času největší v republice. V říjnu 1989 Husto-
peče uspořádaly mezinárodní mistrovství 
v badmintonu dospělých, které do té doby 
bylo pořádáno jen v Praze. Při této příležitosti 
byl uskutečněn první přímý televizní přenos 
sportovního utkání z Hustopečí. 

Malíř Bohuslav Janovský převzal cenu 
starostky města za dlouholetou práci na poli 
výtvarného umění v rámci činnosti sdružení 
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Seznamte se s laureáty ocenění. ▶
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 24. 5. Vpravdě husarský kousek se povedl 
třídě Želviček z hustopečské Mateřské školy 
U Rybiček. Na sociálních sítích se bleskovou 
rychlostí šíří záznam tance tatínků s dcerami 
při besídce pro maminky. Během necelého 
týdne nasbíral záznam přes 1,5 milionu divá-
ků a šíří se i do zahraničí. 

Za neuvěřitelný výkon přišla v úterý 
24. května do školky poděkovat delegace 
z městského úřadu. Od místostarosty Boři-
voje Švásty a pracovnic Marketingu a kultu-
ry převzaly děti a paní učitelky zarámovaný 
děkovný list, květiny, sladkosti pro děti a víno 
pro tatínky.

„Určitě to nebyl vyloženě náš nápad, necha-
ly jsme se inspirovat, ale moc se nám líbila ta 
myšlenka, protože vztah otců a dcer je něco 
tak křehkého a zároveň intenzivního, že jsme 
to pojali nejen jako dárek pro maminky, ale 
i pro tatínky i pro holčičky. Moc nadějí jsme 
tomu plánu nedávali, ale poté, co oslovení 
tatínci začali nadšeně souhlasit, tak jsme to 
rozjeli. Nezapojili se pouze tři tatínci, kteří 
proto měli své důvody, nicméně si myslím, 
že oni to svým dcerkám rozhodně vynahradí 
jinak. Neregistrujeme podle reakcí ostatních 
dětí, že by někde byl nějaký problém, něja-
ká lítost, to určitě ne,“ říká autorka nápadu, 
učitelka Alena Kovaříková, která 
choreografi i připravovala s kolegyní 
Lenkou Potůčkovou. 

Besídku natáčela Hustopečská 
televize a po umístění na face-
bookové stránky města se video 
během pár hodin dostalo k více než 1,5 mili-
onu diváků. Desetitisíce z nich jej dále sdílí 
a komentuje. Na první pohled nevinné video 
vyvolalo obrovskou vlnu dojetí, ale i nečekaně 
palčivých otázek. „Vztahy rodičů k dětem jsou 
velice citlivá záležitost. Dneska je tatínek ten, 
který nese na bedrech ekonomické zajištění 
rodiny a maminka je ta, která se stará, pečuje, 

hýčká. Proto to tolik lidí sleduje, protože tako-
vá blízkost prostě chybí,“ zamýšlí se Kovaříková.

Její slova potvrzuje i pracovnice Sociálně-
-právní ochrany dětí Hustopeče Lenka Kozielo-
vá. „Nemyslím si, že by video bylo tolik sdílené 
proto, že by existoval ve společnosti nějaký 

zásadní problém ve vztazích rodičů k dětem. 
Je ale pravda, že je to něco obrovsky netypické-
ho, aby otec vynesl kůži na trh, vystoupil ze své 
chlapácké role a tančil na dětské besídce. To se 
prostě neděje a pánové si zaslouženě vyslouži-
li vlnu uznání. Lidé mají potřebu na to reago-
vat, protože se ukazuje, že je vlastně v pořádku 
dělat s dětmi mnohem víc věcí, než jen občas 

formálně zajít na návštěvu do školky,“ dodává 
Kozielová.

Nadějné poselství jednoduchého videa 
si vysloužilo patřičnou odměnu nejen pro 
tatínky a děti, ale i pro paní učitelky, které se 
do riskantního projektu pustily. „Nebereme 

to samozřejmě jako nějaký zásad-
ní úspěch a už vůbec ne svůj, to je 
všechno zásluha tatínků a holčiček. 
Myslím, že tento taneček pro ně bude 
především nádhernou památkou. 
Nacvičováním jsme strávili spous-

tu času, který už nám nikdo nevezme. Až se 
jednou budou vdávat, pustí si video a budou 
vzpomínat. Ale my teď musíme vymyslet, čím 
to všechno trumfneme, čím se posuneme dál? 
V první řadě musíme vymyslet něco podobné-
ho pro kluky a dál se budeme pokoušet dělat 
společné akce pro celé rodiny, protože to má 
smyl,“ usmívá se Kovaříková.                                      -nov-

Tančící tatínkové z Hustopečí hitem internetu
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Do školky přišla poděkovat delegace z města.

Alfons.  
Jožka Šmukař, jehož jméno a zpěv jsou 

po celé zemi neodmyslitelně spjaté s jižní 
Moravou, převzal cenu města Hustopeče za 
dlouholetý přínos pro město Hustopeče i celý 
region v oblasti lidového folkloru. 

S velkým dojetím přebírala cenu starostky 
města za propagaci města v oblasti cestov-
ního ruchu Kateřina Kopová. Ta přesně před 
10 lety založila Hustopečskou mandlárnu a její 
mandlovka je v současnosti součástí prestiž-
ních akcí u nás i v zahraničí v rámci prezentace 
Jihomoravského kraje. 

Ještě si pořádně nesvlékl závodní kombiné-
zu po letošním ročníku Hustopečské rally a už 
si přišel převzít cenu starostky města. Martin 
Rada, předseda Rally mezi vinohrady, něko-

likanásobný mistr republiky ve třídě 8 a dvoj-
násobný vítěz této třídy na slavné Rally Monte 
Carlo si cenu vysloužil za přínos v oblasti spor-
tu a dlouholetou podporu města. 

Miroslav Hrabal bude v Hustopečích 
navždy zapsán do historie jako zakladatel 
prestižního Duelu vín, díky kterému každý 
rok cestuje po světě a přiváží do Hustopečí 
ty nejcennější láhve, aby je mohli ochutnat 
profesionální sommeliéři i laická veřejnost. Ze 
slavnostního odpoledne si odnesl cenu Města 
Hustopeče za dlouholetou podporu vinařství 
v regionu. 

In Memoriam se dočkal ceny města Husto-
peče za přínos v oblasti spolkové činnosti pan 
Radoslav Beneš, který byl nejen redaktorem 
Hustopečských listů, ale hlavně nadšeným 

průvodcem, pořadatelem poznávacích zájez-
dů a dlouholetým předsedou Klubu přátel 
historie a vlastivědy. Cenu za něj převzala 
manželka Věra Benešová. 

-nov-

1,5 milionu zhlédnutí
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Červen začíná velkolepě svátkem všech dětí. 
Naplánovali jsme tedy pro naše děti ne jeden 
den ale rovnou celý týden dětských radovánek. 
V pondělí všichni zamířili do přírody. Menší 
brouzdali a hráli poznávací hru na Křižáku, 
větší si vyšlápli do Starovic. Předškoláci vyra-
zili vlakem do Rajhradu na návštěvu Záchran-
né stanice pro dravé ptáky. Na úterý jsme si 
pozvali do školky divadélko Kejkle s pohádkou 
O kůzlátkách.

Ve středu jsme se vydali na prohlídku hasič-
ské zbrojnice v Hustopečích. Prošmejdili jsme 
hasičské auto, zkusili stříkat hadicí a nasadit si 
velkou hasičskou helmu. Ve čtvrtek jsme vyhlí-
želi slíbený skákací hrad. Když stál nafouknutý 
přímo na zahradě školky, mohli jsme se pustit 
do hopsání. Páteční dopoledne probíhala 
kreslicí výzva: vyzdobte/pomalujte křídami 
chodníky v okolí školky. Zmrzlina za odmě-
nu pak chutnala naprosto skvěle. A víte, kam 
jsme jeli na výlet? Do naší známé hodonínské 
zoo. Dětem se nejvíc líbila mláďata velbloudů 
a opic. A my dospělí jsme rádi podpořili obno-
vu zoo po loňském tornádu.

Akční odpoledne pro celé rodiny
V krásném květnovém počasí jsme uspořá-

dali Rodinné odpoledne na školkové zahradě. 
Konečně jsme se po téměř dvou letech mohli 

spolu se všemi rodiči, prarodiči a sourozenci 
našich dětí sejít a prožít veselé akční odpo-
ledne. Po přivítací písničce dětí a společném 
tanečku s rodiči na všechny čekala různorodá 
stanoviště. Připravené úkoly plnily děti spolu 
se svými dospěláky: fotbálek, souboj ve stavě-
ní věží z kostek, převážení dětí v zednickém 

kolečku. Nakonec se ještě bliknout s rodinou 
ve fotokoutku a byl tak akorát čas na odměnu 
a špekáčky. Protože nás organizování tako-
vých setkání baví, můžete se brzo těšit na další 
pozvánku k nám. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Pohádku O kůzlátkách jsme sledovali se zatajeným dechem. 
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MŠ PASTELKA

Týden dětských radovánek

Písmenkové království přijalo nové rytíře
 8. 6. Městská knihovna se může těšit 
z dalších nadšených čtenářů. Po koronavirové 
pauze se opět otevřely brány Písmenkového 
království, aby zdejší král s královnou přijali 
k audienci pážata z prvních tříd. „Děti jsou 
pasovány na rytíře čtenářského řádu. Není to 

ovšem zadarmo. Musí prokázat, že si čestný 
titul zaslouží splněním tří úkolů,“ seznamuje 
nás s průběhem tradičního rituálu knihovnice 
Jana Unverdorbenová. 

Tři zkoušky zahrnovaly poznávání písme-
nek, přiřazování slov k obrázkům, a hlavně 

čtení z pohádkové knížky. „Náš královský šašek 
to nazývá úkol dva v jednom. Děti si vylosují 
úryvek z nějaké knížky. Ten musí nejen nahlas 
přečíst panu králi, ale hlavně poznat, o jakou 
knížku se jedná. Vybíráme vždy nějaké známé 
pohádkové příběhy, aby to bylo rozpoznatel-
né,“ vysvětluje knihovnice.

Během června se tak před královským 
trůnem vystřídají všechny čtyři třídy prvňáč-
ků z obou hustopečských základních škol. „Je 
to krásná tradice, kterou v knihovně máme 
zavedenou už několik let a dětem i rodičům 
se to vždy moc líbí," usmívá se knihovni-
ce. Součástí krásné tradice je i pozvánka do 
knihovny a první rok půjčování knížek zdarma. 
Zatímco prokázat, že umí číst, se prvňáčkům 
podařilo na výbornou, využít své dovednosti 
a začíst se do knihovnou nabízených titulů, to 
bývá mnohdy náročnější úkol. „Víte, je těžké 
obecně říci, jestli děti čtou nebo ne. Ne každé 
dítě chodí do knihovny, možná čtou doma 
z kupovaných knih. Každopádně v knihovně 
máme pro děti spoustu krásných knížek, které 
neustále doplňujeme a obměňujeme, takže 
tu máme i ty nejnovější a budeme moc rádi, 
když k nám děti přijdou a číst budou. Moc se 
na všechny rytíře těšíme,“ pozvala Unverdor-
benová.                                                                               -nov-
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

MŠ U RYBIČEK

…v mateřské škole U Rybiček je právě v tomto 
posledním měsíci nejvíce živo. Prázdniny jsou 
za rohem. Aby si děti zpestřily tento měsíc 
(pro některé poslední školkový), paní učitelky 
připravily opravdu nabitý program. 

Měsíc červen odstartoval „Týdnem 
dětských radovánek“, který byl plný aktivit 
a výletů pro děti. Žabičky se vydaly pěšky do 
Starovic k rybníku, na exkurzi u záchranného 
sboru prozkoumaly sanitku a byly na návštěvě 
v reklamní agentuře D&D.

Želvičky se na kolech vypravily do Starovic, 
udělaly si piknik v přírodě pod hustopečskou 
rozhlednou a jely se podívat na kozí farmu 
do Uherčic. Na slavnostním otevření pen-

zionu vystoupily se svou besídkou. Předškoláci 
společně s třídou Motýlků vyrazili na výlet na 
hrad Veveří a užili si plavbu parníkem. Motýlci 
měli barevný týden – každý den si děti i paní 
učitelky sladily oblečení do jedné barvy.

Děti z mladších tříd vyrazily na exkurzi 
k hasičům, Sluníčka uspořádala „Indiánské 
odpoledne“ pro rodiče s dětmi a vydali se 
hledat poklad. Koťátka a Kuřátka se zúčastnila 
sportovního dopoledne a uspořádala si každý 
svůj Modrý den, který byl nabitý soutěžemi. 
Nakonec přišlo i na diskotéku. Konec týdne 
zakončila výletem do Lanáčku v Břeclavi, kde 

byl pro děti nachystaný program. 
V měsíci červnu ukončili předškoláci 

plavání. S těmi, kteří půjdou do školy, jsme 
se 25. 6. rozloučili při slavnostním rozloučení 
s předškoláky, kde byl připravený doprovodný 
program. Děti i rodiče si akci náramně užili, 
děti dostaly dárečky a rozloučily se s naší škol-
kou. Doufáme, že budou mít na školku jen 
hezké vzpomínky a budou vzpomínat s úsmě-
vem na tváři. 

Blíží se prázdniny, sluníčko a spousta 
dobrodružství, na které se všichni moc těšíme.

Kolektiv MŠ U Rybiček

V minulém čísle jsme vás informovali o celo-
ročním projektu DigiMe žáků 8. tříd. V době 
vzniku článku jsme však ještě netušili, že 
se naši žáci budou se svým projektem mezi 
obrovskou konkurencí ostatních projekto-
vých týmů těšit tak velkému úspěchu v podo-
bě prvního místa. Žáci vyhráli vstupenky do 
Hvězdárny a planetária Brno a pro svoji školu 
techniku v hodnotě 25 tisíc korun. 

1. června na Mezinárodní den dětí odstar-
toval Týden čtení dětem. Naši deváťáci se 
proto rozhodli navštívit MŠ Pastelka a vystří-
dat paní učitelky ve čtení školčátkům před 
spaním. Někteří si dokonce připravili vlastní 
texty. Ačkoli je po příchodu do tříd překvapila 
nervozita, nakonec si se čtením hravě poradili 
a malé děti jim pečlivě naslouchaly.  

Jak už to tak tradičně bývá, poslední škol-

ní měsíc se nese nejen v duchu závěrečných 
zkoušek a dohánění restů, ale i exkurzí a výle-
tů. Tak například žáci devátých ročníků se 
vypravili na geologickou exkurzi do mikulov-
ských jeskyní Turold a následně do zatope-
ného lomu, osmáci zase na přírodovědnou 

cykloexkurzi do Lednice a mladší žáci vyra-
zili na Operky do divadla Radost. Osmáci 
a sedmáci objevovali krásy Znojma a Podyjí, 
šesťáci se vyřádili v zábavním parku Permoni-
um, deváťáci se vydali za historií do Osvětimi 
a Krakova a mladší žáky uchvátil Harry Potte-
rovský program plný soutěží, pohodových her, 
pohybových a logických úkolů v Lanovém cent-
ru Hájenka Park v Břeclavi. A ještě jsme stihli 
natrénovat školní akademii. 

Teď už si užijeme zaslouženého volna, 
abychom nabrali dostatek energie na příští 
školní rok. Všem žákům a jejich rodičům přeje-
me krásné prázdniny plné skvělých zážitků bez 
zranění.                                           Kolektiv ZŠ Nádražní 

I když se školní rok nenávratně blíží ke konci…

Červen – měsíc sklízení úspěchů a odměn za celoroční práci 
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◀ Osmáci do toho šlápli a vyjeli si do Lednice.

Ve velké konkurenci projektu DigiMe naši žáci získali 1. místo.
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Na Ekoncentru v Pavlovicích jsme se seznámili se syslem
V pondělí 6. 6. jsme se s dětmi z V., VI., a VII. 
třídy vydali směr Velké Pavlovice do Ekocentra 

Trkmanka, kde na nás čekal zábavně vzděláva-
cí program „ Sysel“.  Dozvěděli jsme se spous-

tu zajímavostí o tomto chráněném polním 
zvířátku – kde žije, co vše potřebuje k životu, 
čím se živí, kolik rodí mláďat, atd. Měli jsme 
také možnost vidět a pohladit si živou samič-
ku sysla Sisi, která byla velmi roztomilá a před-
vedla nám, jak umí být sysel hbitý a rychlý, jak 
si „syslí“ zásoby, jak mu chutnají dobroty. Sysel 
nápadně svým vzezřením, pohyby i chováním 
připomíná surikaty, které všichni jistě známe 
z návštěv zoo a které jsou dětmi také velmi 
oblíbené. Děti si během programu kromě 
získávání nových vědomostí zahrály také různé 
tematické hry, nakreslily obrázky, vyzkouše-
ly si svou pohybovou zdatnost při „prolézání 
tunelu syslí nory“. Jen nám bohužel nevyšlo 
počasí, celé dopoledne vydatně pršelo, a tak 
jsme nemohli druhou část programu prožít na 
krásné zahradě Ekocentra, kde je i malý rybní-
ček s nejrůznějšími živočichy a malá minizoo. 
I tak to bylo příjemné pondělní dopoledne, 
plné nových zajímavých informací a poznatků.

Monika Rais

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE
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Syslí samičku Sisi jsme si mohli také pohladit. 

ZŠ KOMENSKÉHO

Prvňáčci ho odstartovali hezky v pruhovaném. 
Na Den dětí se převlékli se za námořníky či 
piráty a užili si den plný dobrodružných akti-
vit. Šesťáci připravili sportovní program pro 
děti z mateřské školy U Rybiček. Spolupráce 
jim skvěle fungovala. 

Odstartoval i dlouho očekávaný kolotoč 
výletů a exkurzí. Mladší děti jely do vyškovské-
ho Dinoparku, Brna i jeho zoologické zahrady, 
Modré, Řásné. Starší žáci zavítali na Prudkou, 
do Českých Petrovic či do Sluňákova. 

Nejmladší žáčci postupně složili slavnostní 
slib v Písmenkovém království. Král, králov-
na i jejich věrný šašek přichystali dětem tři 

zapeklité úkoly, které prověřily jejich čtenář-
ské dovednosti. Děkujeme Městské knihovně 
Hustopeče za krásný program.

Znáte Mozartovy děti? Tento hudební festi-
val navštívila 4. C. Koncert „Mozarte, hrej!“ 
spojili s malým poznávacím okruhem Brna 
a zakončili jej posilněním v oblíbené restaura-
ci s rychlým občerstvením.

Šikana, kyberšikana, drogy. O těchto tíži-
vých tématech si žáci 6., 7. a 8. ročníku povídali 
s příslušníkem Policie České republiky.

Vybraní žáci si v polovině měsíce oblékli 
sváteční oblečení a zajeli se do boleradického 
divadla podívat na novou pohádku s názvem 

Princové jsou na draka. 
Počasí se po několika propršených dnech 

umoudřilo a děti ze školní družiny si mohly 
užít tolik očekávaný skákací hrad. Paní vycho-
vatelky jim navrch nachystaly ještě dobroty. 

Tradičně se konala i sportovní olympiáda. 
Běhy, skoky ani hod do dálky nečinily problém. 
Děti porovnaly své síly a užily si dopoledne 
v duchu fair play. 

Předání vysvědčení zakončilo celoroční 
práci a teď na všechny čeká zasloužená odmě-
na v podobě letních prázdnin. 

Pavla Sedlářová

Šestá, tedy poslední mobilita projektu Eras-
mus+ Active kids for a better future je za námi. 
Kolegyně z polského vévodství Bialystock 
nám ukázaly nejen krásy svého města. Naše 
20členná skupina se vydala na kouzelné místo 
Supraśl, kde se nachází starý klášter, muzeum 
ikon a muzeum papíru. V dalších dnech jsme 
nevynechali vyhlášený Bělověžský národ-
ní park se zubry, losy, jeleny, vlky a drobnou 
zvířenou. Stejně jako park, i skanzen Podlesí 
nás okouzlil svojí atmosférou. Nevychutnávali 

jsme jen krásy přírody, ale i barevnost místní-
ho folkloru. 

Silnou stopu v nás zanechal Sybir Memorial 
Museum, věnovaný lidem, kteří byli během 
posledních tří století deportováni na Sibiř. 
Navštívili jsme místní charitu i organizaci 
podporující osoby s handicapem. Zabývali 
jsme se otázkou bezodpadového hospoda-
ření. A to i v kuchyni. Snad brzy vyzkoušíme 
jeden z osvědčených receptů polských žáků. 

Při návštěvě školy jsme nasbírali spous-

ty nápadů na další aktivity, výzdobu školy 
a možné metody práce. V Polsku jsme se cítili 
jako doma. O to smutnější bylo loučení. I když 
ne na dlouho, od září budeme spolupracovat 
alespoň online. Takže: Do widzenia Bialystok.

                                                           Pavla Sedlářová

Poslední měsíc letošního školního roku je téměř u svého cíle

Máme za sebou poslední mobilitu
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Setkání s divadlem 3× jinak
Závěr školního roku probíhá na naší škole ve 
znamení exkurzí a různých aktivit, které „oteví-
rají nové obzory,“ ale také doplňují a rozví-
jí znalosti získané během roku. Připravené 
akce jsou zaměřeny na oblast přírodních věd, 
poznávání historie nebo také na kulturu. Právě 
na kulturní zážitky se zaměřily tři akce, které 
spojovalo téma divadla.

Koncem května se sexta vypravila na diva-
delní fakultu JAMU, aby zhlédla představení 

„Nejsme labutě.“ Jednalo se o bakalářské před-
stavení bývalé absolventky našeho gymnázia. 
Představení, v němž byly použity básně Milana 
Kundery a vlastní tvorba mladých protagonistů, 

zapůsobilo na sextány velmi silným emotivním 
dojmem. Žáci se seznámili s pojmem diva-
dlo poezie a také s možnostmi, jak lze poezii 
prezentovat a předávat mladým divákům. 

Dvě zajímavé a inspirativní akce, které 
spojuje téma divadla, absolvovala v nedávné 
době třída kvarta. Koncem května se uskuteč-
nila netradiční exkurze do zákulisí Janáčkova 
divadla, kdy si žáci mohli prohlédnout i běžně 
nepřístupné prostory divadla v době, kdy zde 
nejsou diváci. Nahlédli do šaten umělců, zkuše-
ben, ale i do tzv. „darkroomu,“ který slouží 
k relaxaci umělců. Mohli stanout na jevišti diva-
dla a poslechnout si  ukázku z první zkoušky 

opery Othello od G. Verdiho. To byl nezapome-
nutelný zážitek. 

14. června se kvartáni mohli sami stát akté-
ry jednoho z nejznámějších Shakespearových 
dramat, a to Romea a Julie. Pod vedením zkuše-
né lektorky prošli příběhem lásky mladých 
milenců, sami ztvárnili důležité momenty 
příběhu a v neposlední řadě se zamysleli nad 
souvislostmi a přesahem této renesanční tragé-
die. V závěrečném hodnocení akce se mohli 
žáci vyjádřit k průběhu lekce. Ocenili týmovou 
souhru, silné prožitky a také poučení o samotné 
hře a díle slavného alžbětince.

Anna Růžková

„Věda v neklidné době“ bylo téma semináře, 
kterého se zúčastnilo 2. a 3. června pět studen-
tů z naší školy v krásných prostorách Akade-
mie věd ČR (AV ČR) v Praze v rámci projektu 
100 vědců do SŠ, který organizuje Ústav 
informatiky AV ČR, a jehož cílem je setkání 
nadaných studentů s předními vědci. Nejvíce 
studenty zaujaly přednášky a následná disku-
ze na téma (Ne)spoutaná energie s Danou 
Drábovou a Co jsme se naučili o(d) koronaviru 
s Janem Pačesem, který svým nadšením pro 

vědu motivoval studenty k dalšímu studiu na 
vysokých školách. 

Součástí programu byla i návštěva Vele-
trhu vědy, největší populárně naučné akce, 
kterou pořádala AV ČR na výstavišti v Letňa-
nech. Vědu na vlastní kůži studenti mohli 
zažít prostřednictvím interaktivních exponá-
tů, vizuálně atraktivních expozic, nebo díky 
mobilním laboratořím s praktickými ukázka-
mi toho nejzajímavějšího, co česká věda nabí-
zí. 

Jeden ze studentů zhodnotil seminář 
slovy: „Účast na tomto projektu mi hodně dala. 
Myslím si, že přesně tento typ výuky je pro nás 
studenty velmi přínosný, protože se o daném 
tématu dozvídáme přímo od odborníků, kteří 
se jím zabývají celý svůj život. A na rozdíl od 
školních učebnic s nimi můžeme naživo disku-
tovat.“ 

Jarmila Čeperová, koordinátorka podpory 
nadaných studentů 

Gymnazisté zavítali do Akademie věd ČR 

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Navštívili jsme Českou národní banku 
Ve čtvrtek 2. června navštívila skupina žáků 
naší školy pobočku České národní banky 
v Brně. V 90 minutách nás průvodci seznámili 
s expozicí „Lidé a peníze“, která nabízí pohled 
na českou a slovenskou měnovou historii 
v evropském kontextu. Prostřednictvím řady 
exponátů, jež se týkají vývoje platidel a peněz 
od dob jejich počátků až do současnosti, jsme 
měli možnost získat ucelený přehled o ději-
nách peněz a fi nančním systému. Dále brněn-
ská pobočka prezentuje naši měnovou historii 
ve vztahu k Moravě. Součástí expozice je také 
výstava díla jednoho z nejvýznamnějších tvůr-

ců československých a českých mincí, mimo-
řádného sklářského výtvarníka Jiřího Harcuby, 
s názvem „Krása ve skle a kovu“. Dozvěděli 
jsme se řadu zajímavostí o způsobu přípravy 
moderních mincí a bankovek, kde je samo-
zřejmá i jejich ochrana proti padělání. Ta je 
zabezpečena díky ochranným prvkům. Jejich 
přítomnost jsme si mohli sami vyzkoušet za 
pomoci testovacího vybavení, které je tu pro 
návštěvníky k dispozici. Všichni jsme se shodli, 
že získané informace byly přínosné pro prak-
tický život.

Stanislava Gergelová

Vyrazili jsme do Divadla Bolka Polívky
Ve čtvrtek 2. 6. jsme s několika žáky vyjeli za 
kulturou a poznáním do Brna. V 10.00 jsme se 
zúčastnili divadelního představení Like Shake-
speare. Jde o projekt společnosti Stageart 
a Divadla Bolka Polívky, kterou napsal autor 
Pavel Trtílek. 

Hra nám poskytla průřez tvorbou světozná-
mého dramatika a básníka Williama Shake-

speara. Díky inscenaci jsme nahlédli do 
zajímavých pasáží jednotlivých her (například 
Zkrocení zlé ženy, Romeo a Julie, Sen noci 
svatojánské, Macbeth), zároveň jsme pozna-
li střípky z jeho soukromého života a pozadí 
vzniku jeho nejslavnějších dramat. 

Představení je od začátku do konce plné 
energie, zvukových a kouřových efektů, 

humorných prvků a rozhodně diváka nenudí. 
Díky výborným hereckým výkonům a moder-
nímu pojetí žákům přináší nejen zábavu, ale 
i poučení.                                               Kateřina Bališová

Dne 18. 5. se v naší škole uskutečnila soutěž 
odborných dovedností oboru Malíř a lakýr-
ník. 

Klání se zúčastnilo pět škol – SOU Uher-
ský Brod, SOU Hlučín, SOŠ Kyjov, SOU Brno a 
SOŠ a SOU Hustopeče. Každou školu repre-
zentovali dva zástupci, od nás to byli žáci 
3. ročníku Malíř a lakýrník Hynek Toman 
a Denisa Danhoferová. 

V povinné části zadání měli soutěžící 
namalovat plastickou římsu a fládr, logo 
Hustopečí s nápisem „Hustopeče – srdce 
vinic a mandloní." Dále jim byl ponechán 
prostor na vlastní vyjádření a fantazii, zde šlo 
o tzv. volnou tvorbu. 

Naši žáci úspěšně zvládli povinné zadání 
a na volnou tvorbu si vybrali siluetu baletky 
na barevném pozadí. Malba se jim velmi 
povedla a zaslouženě získali 1. místo v soutěži. 

Pavla Medlová,
učitelka odborného výcviku
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Nacházíme se v letním období, kdy naše myšlenky zaměst-

nává teplé počasí, bazény, výlety a dovolené. Je čas odpo-

činku a naše děti se těší na zasloužené volno po školním 

roce. 

V realitním prostředí se období léta pojí s přípravou na 

nadcházející situaci, která ovlivňuje čím dál více domác-

ností. Ti, kteří sledují situaci a chtějí být krok napřed, již teď 

pracují na tom, jak se na horší časy připravit. Ten, kdo má 

peníze, tak řeší modernizaci své nemovitosti, aby byla co 

nejvíce nízkoenergetická. Jsem rád, že se na nás obracíte 

a my vám máme možnost zprostředkovat třeba fotovol-

taickou elektrárnu nebo tepelná čerpadla i další úsporné 

cesty, které snižují zatížení vaší peněženky. Horší je situace 

u těch, kteří na tuto cestu nemají fi nanční prostředky.

I při prodeji nemovitostí se stává běžnou praxí, že se 

nám vrací klienti z banky, kde bohužel fi nancování nemo-

vitosti nedopadlo. Je to hlavně zpřísněním podmínek ze 

strany ČNB a úrokům atakujícím 7 %. Pamatuji si období, 

tak 15 let zpátky, když jsem ještě pracoval v bankovním 

sektoru a úrok 6–8 % byl úplně normální. A věřím, že 

mnozí z vás si půjčovali v minulosti i za daleko vyšší úroky. 

No, je tam dost podstatný rozdíl. Byt 3+1 v Hustopečích 

nestál 5 mil. Kč, ale 1 mil. Kč. Mzdy tak násobně vyšší určitě 

nejsou, a tak se nemovitostní trh ocitl na bodě mrazu. Jest-

li chce prodávající nemovitost prodat, musí dolů s cenou, 

aby kupující dosáhli v bance na hypotéku. 

Historie se opakuje a naší obrovskou výhodou je, že 

jsme si podobnou situací již v minulosti prošli a o to lépe 

dokážeme reagovat. Je tomu tak 14–15 let, když jsme 

měli v nabídce 300 nemovitostí a kupující se nehrnuli. 

Opět tak přichází na scénu výměna nemovitostí, kterou 

jsme v tomto období dělali často. Kupující měli malý byt 

a chtěli do většího nebo prodávající bydleli ve zbytečně 

velké nemovitosti a chtěli do menšího. Dnes do toho 

přišlo zvýšení cen energií a my musíme pracovat s tím, 

co nám přináší realita. Když někdo bydlí v domečku a má 

možnost část pronajmout, tak mu najdeme vhodného 

nájemníka, který mu tak pomůže ufi nancovat energetic-

ké zatížení a k tomu něco navíc jako příjemný přivýdělek. 

V Šakvicích a v Brodě nad Dyjí se starám o nemovitosti 

v unikátním projektu pro soběstačné důchodce. Lidé bydlí 

ve vlastní nemovitosti a mají k dispozici společenskou 

místnost, zahrádku, posilovnu atd. Tento projekt je právě 

často využíván důchodci, kteří bydlí ve velké nemovitosti. 

Pomůžeme jim s prodejem své nemovitosti a koupě malé-

ho bytu 1+kk nebo 2+kk v tomto prostředí. Momentálně 

mám třeba k dispozici na prodej 2 byty o dispozici 1+kk za 

cenu 2,8 mil. Kč. Je to i dobrá investice, jelikož velkou část 

těchto bytů pronajímáme důchodcům, kteří třeba svoji 

nemovitost přenechali dětem.

Svět se nezastavil a život jde dál. Jenom se změnil 

vzorec při obchodování na realitním trhu. Pracujeme více 

s prodávajícím a na konkrétních příkladech mu dokážeme 

ukázat reálnou cenu nemovitosti, kterou určuje aktuální 

poptávka na trhu. Nemá cenu řešit minulost a je potřeba 

se připravit na blízkou budoucnost. Štěstí přeje připrave-

ným a to bude teď platit dvojnásobně. 

Jsme vám k dispozici vyřešit vaši situaci na naši známe 

adrese hned vedle kina v Hustopečích. 

Přeji vám krásné léto a hodně nových zážitků. 

Erik Lipnický, ředitel pobočky

Schmidt-reality s.r.o.

pobočka Hustopeče

tel: 774 241 009

erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

Historie se opakuje i v realitním prostředí
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Rozrůstající se fi rma ve Starovicích zabývající se 
zpracováním máku, pražením, balením oříšků 

a sušeného ovoce přijme zaměstnance na tyto pozice:

Mzdová účetní/Personalistka

Obsluha výrobní linky/Manipulační technik

Seřizovač balící linky

Nabízíme:
· Zázemí stabilní společnosti s moderní výrobou
· Čisté pracovní prostředí
· Možnost získání různých osvědčení na náklady fi rmy
· Zaměstnanecké slevy na výrobky z eshopu
· Stravenkový paušál ve výši 60 Kč
· Odpovídající platové ohodnocení

Více informací Vám poskytne: 
Vlková Martina, tel.: 518 606 024 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 7. 5. 2022

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 28. 5. 2022

Adina Ruberová
nar. 7. 6. 2021

Cyril Beneš
nar. 6. 1. 2022

Oliver Píža
nar. 31. 1. 2022

Viktor Benešovský
nar. 13. 2. 2022

Sebastian Soviš
nar. 14. 2. 2022

Adam Granilla
nar. 25. 6. 2021

Adriana Heroutová 
nar. 5. 11. 2020

Žofi e Vrbová
nar. 16. 2. 2022

Ella Fribertová 
nar. 26. 8. 2021

Julie Podbřecká
nar. 4. 3. 2022

Matyáš Benček
nar. 10. 3. 2022
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VÍNO A HUSTOPEČE

Všem vinařům se otevírá možnost přihlásit se 
na Národní soutěž vín Velkopavlovické podob-
lasti 2022, což je nejvyšší ofi ciální soutěž vín 
v České republice. Přihlašování probíhá přes 
systém ELWIS a podání přihlášky je možné od 
22. 6. 2022 do 3. 8. 2022 (včetně).

Hodnocení přihlášených vín proběhne 

29.–31. 8. a veřejná přehlídka vín se uskuteční 
1. 10. 2022 v Hotelu Amande v Hustopečích.

Registrační poplatek se hradí ve výši 
200 Kč za přihlášený vzorek. Vzorek vína obsa-
huje 4 láhve o objemu 0,75 l. Láhve budou 
označeny dle vinařského zákona. Soutěžní 
vzorky se stávají majetkem pořadatele.

Označené vzorky vín je nutno doručit na 
adresu: prodejna BS VINAŘSKÉ POTŘEBY 
VELKÉ BÍLOVICE, Žižkovská 1230, 691 02 Velké 
Bílovice.

Vzorky se budou přijímat od 8. do 11. srpna 
vždy od 7.30 do 17.00 hodin.

Zarážení hory se letos uskuteční opět v tradič-
ním termínu posledního srpnového víkendu, 
a to 27. srpna. Při té příležitosti otevřou své 
sklepy ve 14.00 hodin místní vinaři v ulicích 
Vinařská i Na Hradbách, kde se uskuteční 
v 16.00 hodin obřad zarážení hory v podání 
Hustopečské chasy. Zazpívají nám k tomu 
Darebný ženy z Velkých Pavlovic, zatančí Kraj-
cárek a na harmoniku  zahraje Michal Silnica. 
Tradice zarážení hory a s ní spojené slavnosti 
má své kořeny už ve středověku a vychází ze 

starého horenského práva. Je znamením, že 
do vinohradu až do vinobraní nesmí nikdo 
vstoupit, kromě samotného vinaře. Hlavním 
důvodem je ochrana dozrávajících hroznů. 
Minulý rok po zarážení museli vinaři horu 
znovu i otevřít. Některé rané odrůdy byly totiž 
připraveny ke sběru. Uvidíme, co nám přinese 
letošní rok. Pojďte tedy společně s námi prožít 
starodávný obřad a u toho pokoštovat dobré 
víno.

 27. 6. Na otázku, jak nejlépe oslavit začátek 
astronomického léta, znají hustopečští odpo-
věď už několik let – samozřejmě s vínem! Ani 
letos tomu poslední červnový pátek nebylo 
jinak. Vinaři z ulic Vinařské i Na Hradbách 
proti sobě nastoupili na Hustopečském 
Slunovratu a po roce opět bojovali o svou čest 
v nelehkých vinařských soutěžích.

První disciplínou byl tradiční slalom, kde 
vinaři poměřovali nejen svou rychlost, ale 
také kapacitu plic. „Měli to tak trochu ze 
života vinaře, etiketovali, lahvovali… druhá 

soutěž byla spíše klidnější, byla zaměřena na 
logiku a znalosti vinařů. Jednalo se o pozná-
vání odrůd dle aromatických látek, hroznů 
a charakteristiky. A třetí soutěž bylo klasické 
přetahování lanem,“ popisuje jednotlivé disci-
plíny organizátorka Karlína Hrnčiříková.

Slalom i přetahování jsou disciplíny, které 
už mají obě soutěžící strany dobře nacvičené. 
Zádrhel však přišel v druhé části zaměřené 
především na znalosti. ,,Moc se jim nedařilo, 
vzhledem k tomu, že z 10 maximálních bodů 
každý tým získal jen po jednom bodu,“ směje 

se Karolína Hrnčiříková.
I přes úsilí na obou stranách konečné 

výsledky hovořily jasně – svůj titul opět po 
roce obhájili vinaři z ulice Na Hradbách, 
a kromě dobrého pocitu si tak odnesli i putov-
ní cenu. Nejlepší výkon předvedli hlavně 
u lana. ,,Netrénujeme, hodně pracujeme, ale 
nejdůležitější je nezanedbat životosprávu 
a přibrat. To je zásadní výhoda, kterou uplat-
ňujeme,“ prozrazuje tajemství úspěchu kapi-
tán ,,hradebního týmu“ Pavel Košulič.

Po vítězných oslavách se oba vinařské týmy 
opět stmelily a společně uskutečnily každo-
roční rituál pálení svatojánských věnců, při 
kterém vyslovily přání dobré úrody a pořád-
né sklizně. Nakonec si všichni připili a zábava 
mohla pokračovat v otevřených sklepech na 
obou uličkách. Na Vinařské návštěvníky zdrže-
lo folklorní vystoupení hustopečského Krajcár-
ku a následně tóny kapely Pouliční Somráci.

Na Hradby kromě lahodného vína lákal 
také harmonikář Ondřej List, který procházel 
ulicí a nezdráhal se zahrát jakoukoliv písničku 
na přání. Počasí bylo jako vysněné a po celých 
Hustopečích panovala příjemná nálada spoje-
ná s oslavami začínajícího léta a nekonečně 
dlouhých dnů.

A vinaři už se nemohou dočkat další vinař-
ské akce. ,,Nejbližší akce, kterou plánujeme, je 
Zarážení hory, které se bude konat na konci 
prázdnin, potom budeme pochopitelně spolu-
pracovat na Burčákových slavnostech, násle-
duje svatý Martin a tak dále,“ jmenuje zbytek 
událostí vinař Košulič.

-slam-

Přihlaste se na Národní soutěž vín Velkopavlovické podoblasti

Zarazíme horu a pokoštujeme víno!

Slunovrat rozdělil vinařské bratrstvo. Ale jen na chvíli...

Zarážení hory je oblíbenou akcí nejen místních vinařů.
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Vinaři z obou ulic opět soutěžili o putovní cenu. 
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 27. 6. Poslední červnová sobota se probu-
dila do zamračeného a deštěm vonícího rána. 
To však neodradilo stovky cyklistů, aby vyrazili 
na oblíbenou expedici Krajem André, tedy 
projížďku devíti obcemi Hustopečska, ke 
kterým neodmyslitelně patří pěstování typic-
ké odrůdy. „Trasa má celkem 40 kilometrů, což 

je dost. Je to proto pojaté jako celodenní výlet, 
který v každé ze zapojených obcí nabízí zasta-
vení s programem. Otevřené jsou turistické 
cíle, muzea, rozhledny, vinaři otevírají sklepy, 
nabízejí gastronomické speciality a spous-
tu dalšího,“ představuje akci za Mikroregion 
Hustopečsko Radka Raflová.

Mezi ty nejoblíbenější cíle patří vyhlíd-
ka v sousedních Starovičkách, rozhledna ve 
Velkých Pavlovicích nebo muzeum v Kobylí, 
kde pokaždé potkáte zdejší tetičky oděné do 
krojů, které

vám v historické kuchyni pečou kobylské 
speciality. „Počítali jsme, že bez vynechaného 
covidového roku je to letos 16. ročník. Za tu 
dobu se nezměnila ani trasa, ani program. Je 
to hodně dáno tím, že odrůda André vznikla 
a pěstuje se ve Velkých Pavlovicích a nejbliž-
ších obcích. Ten název není bez významu,“ 
usmívá se Raflová.

Zatímco před dvěma lety se expedice kvůli 
covidu nekonala vůbec, v loňském roce byla 
silně poznamenána řáděním tornáda v neda-
lekých obcích. Cyklisté během putování přispí-
vali do připravených pokladniček. Letos už se 
program vrátil do zajetých kolejí. Chybělo jí 
je jedno z ikonických doprovodných vozidel. 

„Vůz druhé pomoci zajišťovali starší páno-
vé, kteří už to ze zdravotních důvodů letos 
nezvládli, což nás moc mrzí, protože to bylo 
vítané a veselé zpestření po trase. Nicméně se 
vůbec nebráníme, pokud by nám někdo chtěl 
pomoci tuto tradici zachovat do dalších let,“ 
vyzvala Raflová.

-nov-

Expedice Krajem André letos voněla po dešti

Břeclavsko, Mikulovsko, 
Brno-venkov, Vyškovsko 

Pondělí až pátek rozvoz 15:00 – 21:00
Sobota až neděle rozvoz 9:00 – 12:00

VYUŽIJTE KAŽDÝ DEN SPECIÁLNÍ NABÍDKY VYUŽIJTE KAŽDÝ DEN SPECIÁLNÍ NABÍDKY 
NA NAŠEM E-SHOPU!NA NAŠEM E-SHOPU!

Doprava ZDARMA na první objednávku 
a při nákupu nad 1000 Kč. 

Na e-shopu sdmikulov.e-coop.cz najdete vše, 
co ve své Jednotě a ještě mnohem více!

sdmikulov.e-coop.cz 
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Na účastníky čekalo 40 kilometrů.
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Rtuť na teploměru stoupá prudce nahoru, 
večery se příjemně protahují a v každém z nás 
graduje touha po  kousku ráje a odpočinku. 
Letní prázdniny jsou tady a s nimi i výlety za 
hranice všedních dnů. Zatímco  většina z nás 
má svou dovolenou již pečlivě naplánovanou 
s pomocí služeb cestovních kanceláří či  cesto-
vatelských portálů, stále větší popularitě se 
těší poněkud alternativní způsoby cesto-
vání. Bez většího  plánování, mnohdy i bez 
konkrétního cíle. Pro pár tipů jsme si zašli za 
studentkou Adélou Terezií  Hurtovou, která 
má za sebou pěší pouť do Santiaga de Compo-
stella, putování po stopách Alexandra  Veliké-
ho, stopování ve Švédsku, Francii i Španělsku, 
a mnoho podobných výprav napříč celou Evro-
pou.  

Adélo, jak 
dlouho už vlastně 
takto cestujete po 
Evropě na vlastní pěst?

Začalo to těsně před mojí maturitou. Blíži-
ly se zkoušky, všichni jsme cítili zesilující 
tlak, a tak jsem se  rozhodla, že až všechen 
ten stres skončí, tak se odměním nějakou 
pořádnou dovolenou. Shodou okolností  jsem 
tou dobou četla knihy cestovatele Ladislava 
Zibury, tak jsem si řekla, že nebudu troškařit 
(smích), a  vypravím se na nějakou podobnou 
dobrodružnou výpravu, na jaké se vydává i on. 
A v hlavě se mi  objevily myšlenky na Santiago 
do Compostela, svatojakubskou cestu, o které 
jsem několikrát slyšela a na  kterou se ročně 
vydávají statisíce lidí. Několikrát jsem o ní 
už četla a řekla jsem si, že tohle je přesně to,  
co potřebuji, co mě vytrhne z mojí komfort-
ní zóny. Přišlo mi to ohromně osvobozující, 
poutavé, nezvyklé,  a protože si myslím, že 
člověk se nesmí bát klást si vysoké cíle, tak 
jsem si prostě koupila letenky s  termínem 
na konec června, s tím, že do té doby odma-
turuji a vydám se do Santiaga. Tím to vlastně  
všechno začalo. Říká se, že jakmile vyzkoušíte 
nějakou takovou pouť, tak potom už nechcete 
nikdy jinak,  a u mě se to tedy potvrdilo. Od té 
doby už jsem prošla a „prostopovala“ kus Evro-
py a poznala spoustu  úžasných míst i přátel.  

Byla jste tedy velmi mladinká. Jak moc jste 
si byla vědoma toho, co všechno taková 
cesta obnáší a  jak reagovali rodiče? 

Ano, psal se rok 2017, bylo mi krásných 
19 let a v podstatě jsem vůbec netušila, k čemu 
jsem se to  zavázala (smích). Do té doby jsem 
nikdy nebyla sama ani v tuzemsku. Když jsem 
kupovala letenky, tak  jsem si prostě řekla, že 
podrobnosti budu řešit až po maturitě, stejně 
jsem na to neměla čas. A po maturitě  jsem 
neměla jinou volbu, než se začít připravovat, 
protože letenky už byly zaplacené. Rodiče 

nejdřív  nevěřili svým uším, později mi to 
i zkoušeli rozmluvit. Já jsem si ale říkala, že 
když už tuto pouť zvládlo  ujít tolik lidí, tak to 
zvládnu i já. Dneska je pouť do Santiaga nato-
lik známá záležitost, bylo o ní napsáno  tolik 
průvodců, natočeno tolik videí. Věděla jsem 
jistě, že půjdu francouzskou cestou. Ta je asi ta  
nejznámější a velmi frekventovaná, takže na 
ní prakticky nikdy nejste sami. Koupila jsem 
si českého  průvodce, podívala se na pár videí 
o tom, co si na takovou cestu zabalit a vyrazila 
jsem.  

Tato první cesta pro vás asi byla určující, že?  
Ano. Bylo to neskutečných 25 dnů, během 

kterých jsem ušla 500 kilometrů. Nikdy bych 
nevěřila, že to  zvládnu, navíc bez zdravotních 
komplikací. To jediné, co mě během poutě 
potrápilo, byl jeden jediný  puchýř na noze 
ke konci cesty (smích). Na druhou stranu jsem 
nešla žádným závratným tempem, na  všech-
no jsem si dala dostatek času. Prakticky to 
vypadalo tak, že jsem vyšla brzy ráno a svůj 
denní úsek  jsem končila po poledni. Z praktic-
kých důvodů se mi to takto osvědčilo. Ke konci 
června už totiž bývá  velké horko a k večeru 
už je také těžké najít ve vesnicích podél trasy 
ubytování. Takže jsem někdy za den  ušla 
10 a jindy 50 kilometrů podle toho, jak jsem 
se cítila. Ale snažila jsem se vždy kolem brzké-
ho  odpoledne už někde zakotvit, občerstvit 
se, pokochat se, odpočinout si. Cestou jsem 
potkávala vlastně ty  stejné lidi, se kterými 
jsme se navzájem podporovali, ujišťovali se 
o tom, že je všechno v pořádku. Když  jsem 
chtěla být sama, tak jsem se prostě odpojila 
a šla si svým tempem. Ale většinou jsme se 
v těch  ubytovnách zase všichni sešli. 

Přijde mi, že pěší pouť do Santiaga de 
Compostelly není úplně výprava pro 
milovníky samoty. 

Hodně záleží na tom, kterou trasou se 

Nad šálkem čaje 

a rozloženou mapou s poutnicí 

Adélou Terezií 
Hurtovou
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• Narodila se 6. září 
1998 v Hustopečích.

•  Studovala zdejší základní školu 
i gymnázium, studovala a studuje na 
Masarykově univerzitě v Brně obory 
portugalština a enviromentální vědy.

•  Po maturitě se rozhodla vystoupit 
ze své komfortní zóny a vydala 
se na pěší pouť do Santiaga de 
Compostelly. To ji natolik nadchlo, že 
od té doby vyhledává podobné pěší 
poutě, stopování a další alternativní 
způsoby cestování.

•  Jak sama říká, v momentě, kdy 
se rozhodnete cestovat tímto 
způsobem, začnou se ve vašem život 
objevovat lidé, kteří to absolvují 
s vámi.

Na začátku svatojakubské cesty.
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rozhodnete jít. Já jsem si vybrala francouz-
skou cestu, která je spolu  s portugalskou 
hodně frekventovaná. A každému, kdo se bojí, 
tak bych je doporučila, protože tam  opravdu 
nejste nikdy sami. Po cestě je spousta vesnic, 
které jsou otevřené poutníkům. Vždy najdete  
ubytování, obchod se základními potřebami, 
či někoho, kdo vám pomůže a poradí. A řekla 
bych, že čím  víc se blížíte k Santiagu, tím víc 
lidí potkáváte. Posledních 100 kilometrů před 
cílem už opravdu  připomíná spíš hromadný 
výlet (smích), na který si vyráží i celé rodiny 
s dětmi. Docela mě překvapilo, že    právě těch 
posledních 100 kilometrů nebo i kratší úseky 
si vybírají lidé, kteří o sobě prostě jenom chtějí  
prohlásit, že ušli svatojakubskou cestu.  

Tohle byla první, ale jak vím, tak ne jediná 
vaše výprava. 

To byl jen začátek. Už o rok později jsem se 
s přáteli vypravila po cestách Alexandra Veli-
kého. Což nezní  úplně lákavě nebo zajímavě, 
ale opak je pravdou. Dostala jsem se k tomu 
v rámci předmětu na vysoké  škole. Byl to 
pro mě snad ještě větší zážitek než Santiago, 
protože jsem putovala s partou přátel. A to 
víte,  že když k sobě máte správné parťáky, tak 
jde všechno líp. Šli jsme pěšky od Řecka, přes 
Bulharsko až k  rumunské hranici a zastavo-
vali jsme se na místech, na kterých probíhaly 

nějaké významné bitvy nebo na  místech důle-
žitých v době antiky. Šel s námi i profesor, který 
vždycky na konkrétním místě měl  přednáš-
ku k danému tématu. Najednou to všechno, 
o čem se učíte, dostane úplně nový rozměr. 

Potom jste se přihlásila do projektu 
Erasmus a cestovala i po dalších evropských 
zemích. Zaujalo  mě ale, že často cestujete 
po Evropě stopem. Není to nebezpečné?  

Vůbec. Na tyhle stopovačky nikdy nejez-
dím sama, proto se nebojím. Navíc je to ideál-
ní způsob jak za  minimální náklady poznat 
zajímavá místa, na která normálně nenarazí-
te. Takto jsem se úplně zamilovala  do Francie. 
A jednou jsme to udělali s kamarádkou i tak, 
že jsme si prostě koupily letenky do Švédska 
na  jedno letiště a zpáteční letenku jsme si 
koupily z jiného švédského letiště, na druhém 
konci země. A týden  jsme v podstatě nedělaly 
nic jiného, než že jsme se pokoušely stopem 
na to druhé letiště dostat. To byl  docela vtipný 
výlet a dodnes na něj rády vzpomínáme. Ale 
musím říct, že i v rámci Erasmu nám byl dán  
hodně velký prostor pro poznávání zemí.

Takové cesty asi nejsou úplně vhodné pro 
rodiny s dětmi nebo pro postarší.  

Přímo stopování pro rodiny vhodné asi 
není, to by asi moc aut nezastavilo (smích). Ale 

jinak je to spíš o  životním stylu. Znám rodi-
ny, které místo auta sednou na vlak a vyrazí 
někam, aniž by měli konkrétní cíl  či zajištěné 
ubytování. Nebo si pronajmou karavan a vyra-
zí po tuzemsku a zastaví tam, kde se jim právě  
líbí. Na pouti do Santiaga jsem byla nejmladší 
v naší skupině. Na tuto pouť se vydávají starší, 
někdy i  hodně starší lidé. Je v tom kus něja-
kého odhodlání a té touhy udělat věci jinak. 
Samozřejmě že je  jednoduší zaplatit si zájezd 
u cestovky, sednout do auta, přijet do smluve-
ného hotelu. Když jsem byla  malá, tak jsme 
s rodiči také takto cestovali a je to v pořádku. 
Já jsem si ale už po té první pouti oblíbila tu  
svobodu, to neznámo. Zpočátku jsem se toho 
bála a byla jsem nervózní, ale už po pár dnech 
mi bylo  jasné, že opravdu není čeho se bát, 
že všude na světě jsou lidé hodní a ochotní 
pomoci.  

Kam se v nejbližší době chystáte vy?  
Přiznám se, že jsem teď svázána školou, 

takže spíš uvažuji o nějaké stáži či delším 
pobytu v zahraničí a  podobně. Ale zatím nic 
konkrétního, uvidím, co mi osud přinese do 
cesty. 

 Děkuji za rozhovor a přeji vám, ať vždy 
v pořádku dorazíte do správného cíle. 

-nov
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Švédsko.Stopování ve Švédsku.

Věděli jste, že?
Klasická svatojakubská cesta začíná ve Francii v městečku St. Jean Pied de Port pod 
Pyrenejemi. Dnes jsou nástupní trasy na Svatojakubskou pouť značeny i z mnohem 
vzdálenějších míst. Bezpočet různých variant vede celou Evropou a spojuje kostely zasvěcené 
sv. Jakubovi, ale i jiná významná místa duchovního charakteru. Moravská trasa vede z Brna 
přes Rajhrad, Nosislav, Uherčice a Mikulov až do Rakouska. Ve všech obcích, které trasa 
protíná jsou od roku 2020 umístěny poutnické schránky s razítkem a podrobnosti o trase. 
Zkuste je najít... :-)
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ODPOLEDNE
S

MINIVOLEJBALEM

Zveme všechny na

Stanoviště se soutěžemi
pro děti od 5 do 10 let

31. 7. 2022 • 15.00 - 18.30 HODIN

Hustopečské koupaliště , kurty beachvolejbalu
(v případě nepříznivého počasí v městské hale)

HÁZENÍ, ATLETIKA, STREČ INK, SPOLUPRÁCE,
POSTŘEH, VÝDRŽ, ZÁBAVA. PROSTĚ VOLEJBAL.
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na ochranné
sportovní pomůcky

až Kč
Získejte

Klientské centrum:
Břeclav - nám. T. G. Masaryka 10

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám do 30. září 2022

Kalendář na rok 2023 zakoupíte
už nyní v TIC Hustopeče.
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pá 5.–7. 8.
Krojové hody – třídenní hodové veselí 
s krojovým průvodem, v prostorech před 
společenským domem (Herbenova). 

pá 12. 8.

1
9

.3
0 Hudební večer – s uskupením Babské ucho. 

Vstupné 150,- Kč (studenti a senioři 100,- Kč). 
Kinokavárna.

po 15. 8.

7
.4

5

Zájezd pro prarodiče s vnoučaty do ZOO 
Lešná – pořádá Svaz tělesně postižených 
Hustopeče (Bohumila Defeldová – 
737 617 254). Odjezd autobusu od 
stadionu (Kamenná krása) v 7.45 a 8.00 
z autobusového nádraží.

so 20. 8.

2
0

.0
0 Skečmen – divadelní představení. V hlavní

 a jediné roli Roman Zach. Vstupné 250,- Kč. 
Venkovní prostory M-klubu.

so 27. 8.

1
4

.0
0 Zarážení hory – tradiční obřad vinařů s 

otevřenými sklepy a hudbou. Vinařské uličky 
Na Hradbách a Vinařská.

pá 20. 5.–24. 9.

1
8

.0
0

Letní otevřené sklepy – každý den (v září 
pouze pátek a sobota) 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. 

st 29. 6.–25. 9.

Město v obrazech – Hustopeče ve 
výtvarném umění – výstava výtvarných děl 
z 19.–21. století ke 450. výročí povýšení 
Hustopečí na město. Městské muzeum a 
galerie.

pá 1. 7.

1
7

.0
0

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

pá 1. 7.–29. 8.
Odrazy křídel 2021/22 – výstava prací žáků 
MŠ Pastelka. Vestibul Městské knihovny.

ne 3. 7.

1
3

.0
0

Zábavné odpoledne pro děti – diskotéka, 
malování na obličej, soutěže o dárky a 
spoustu dalšího můžete zažít na letním 
koupališti. V případě nepříznivého počasí se 
akce ruší. Koupaliště Hustopeče.

po 4.–15. 7. Uzavření knihovny

pá 8. 7.

1
9

.3
0 Hudební večer – se saxofonistou Palem 

Hoďou. Vstupné 120,- Kč (studenti a senioři 
70,- Kč). Kinokavárna.

út 12.–17. 7.
Letní kino – fi lmové zážitky pod širým 
nebem. Promítá se vždy po setmění ve 
venkovních prostorech M-klubu. 

pá 22. 7.
Cimbálová muzika – večer u cimbálové 
muziky v ulici Na Hradbách.

pá 29. 7.

Zájezd na výstavu Piaristé na Moravě a ve 
Slezsku – Arcidiecézní muzeum Kroměříž. 
Pořádá Městské muzeum a galerie 
(tel.: 519 413 849).

so 30. 7.
Děcka pod ořech! – odpoledne s pohádkou, 
tanečky a soutěžemi. 
Venkovní prostory M-klubu.

kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče

07–08 20
22
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Majitel a provozovatel:

Úterý 

Sobota 

PROVOZNÍ DOBA
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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: 12. 7. / 2. 8.
∙ bioodpad: 4. a 18. 7. / 1., 15. a 29. 8 
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
11. a 25. 7. / 8. a 22. 8.

20
22

so 10. 9.

1
3

.0
0

Sousedský blešák – Dukelské náměstí.

po 26. 9.

1
9

.3
0

Manželský čtyřúhelník na horách – 
divadelní představení. V hlavní rolo Dana 
Homolová, Vladimír Kratina, Ivana Jirešová, 
Martin Sitta. Kinosál.

čt 29. 9.–1. 10.

Burčákové slavnosti – tradiční třídenní 
oslavy sladkého bouřlivého moku provází 
originální dávka humoru a recese. Součástí 
programu je jarmark a hudební vystoupení 
Ewy Farne a Tublatanky.

Připravujeme:
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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

Předprodej online i v Turistickém informačním centru:
1. 7.–31. 8. – 350 Kč/os (senioři a studenti 300 Kč)
1.–29. 9. – 400 Kč/os (senioři a studenti 300 Kč)

Vstupné na místě:
pátek 30. 9. – 200 Kč/os (senioři a studenti 100 Kč)
sobota 1. 10. – 300 Kč/os (senioři a studenti 200 Kč)

* Na místě nelze koupit dvoudenní vstupné,
 platí se za každý den zvlášť!

* Děti do 15 let zdarma.
* Zlevněné vstupné platí pro studenty, seniory, ZTP
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 23. 5. Farní maškaráky jsou už roky typické 
tím, že hlavní program se neodehrává pouze 
v tanečním sále, ale hned na několika soutěž-
ních stanovištích. „Prostě se nám to tak osvěd-
čilo. Děti se nám rozptýlí na více míst, nikde 
se netlačí, navíc si prohlédnou celý kostel. Ne 
všechny děti baví tanec, jsou takové ostýcha-
vé, takže je to právě na těch stanovištích víc 
baví. Je to hravější,“ říká k originálnímu mode-
lu karnevalu organizátor Petr Najman.

Každý rok je karneval laděný do určitého 
tématu. Tím letošním byla řemesla a povolá-
ní. A tak se v kostele potkávaly profese všeho 
druhu od včelařů a rybářů přes lékaře až po 
záchranáře či chemiky. Kromě tance a soutěž-
ních stanovišť na děti čekala i bohatá tombola, 
skákací hrad, občerstvení a několik vtipných 
scének. 

Návštěvnost karnevalu však byla i přes 
propracovaný program o poznání nižší než 
v předchozích letech. „Přisuzujeme to jednak 
netradičnímu termínu, protože přece jenom 
máme dneska krásné teplo, svítí sluníčko 
a rodinky vyjely do přírody. A potom si myslím, 
že si lidé se stále ještě nenaučili po koronavi-
rových lockdownech chodit ven. To je ostatně 
vidět na většině akcí,“ dedukuje Najman.  

Ani to však pořadatele nerozladilo a všich-
ni si užívali komfortního prostoru a možnosti 
zakoupit neomezený počet výherních losů do 
tomboly. A vyhrál každý.

-nov- 

 8. 6. „Tak toto se opravdu povedlo,“ znělo 
z úst nadšených návštěvníků Sousedské-
ho pikniku, který v sobotu 4. června zaplnil 
Křížový kopec rodinami a partičkami přátel 
na dekách či lehátkách. „Piknik je o tom, že 
se sejdeme, posedíme, popovídáme si, dáme 
si něco dobrého k jídlu a pití, zabavíme děti 
a prostě jsme spolu,“ popisuje hlavní smysl 
akce produkční Jana Tupá.

Organizace se chopily MaKové panenky 
z Marketingu a kultury, které svým sousedům 
připravily i nezbytné občerstvení. „Máme 
tu hlavně štrúdly, které jsme jednak napek-
ly my na marketingu a jednak nám je nosili 
i návštěvníci, takže si je tady můžeme navzá-

jem ochutnat. Máme tu i výbornou škvar-
kovou pomazánku a pro děti samozřejmě 
špekáčky,“ dala nahlédnout do jídelního stanu 
vedoucí Marketingu a kultury Jana Hrádková. 
K pití nechybělo samozřejmě víno a přede-
vším Makoň, tedy vinný střik s perlivou vodou 
a domácím bezinkovým sirupem.

Největší úspěch však sklidil marketingový 
Mišmaš guláš, který se rozdával, stejně jako 
víno a drinky, zdarma. Vařila sama vedoucí 
zdejšího kina a návštěvníkům opravdu chut-
nalo, soudě dle vylízaných talířů 
a prázdného kotlíku. Recept 
však kuchařka prozradit 
nechtěla. „Recept neřeknu 
schválně, protože příští rok 
bude součástí pikniku i klání ve 
vaření domácích gulášů, kdy 
pozveme rodiny nebo týmy, 
aby v našich kotlících také něco 
uvařili. A protože my z marketin-
gu budeme chtít taky vařit, tak 
přece neprozradím recept,“ smála se Marti-
na Ondrová, která si od strávníků vysloužila 
pomyslný řád zlaté vařečky.

Další doprovodný program myslel i na 
nejmenší. Připraveno bylo několik sportov-

ních i zábavných stanovišť. O zábavu dospě-
lých se postarali přizvaní hudebníci. 

Na kytary zahráli členové kyta-
rového kroužku pod vedením 
místostarosty Bořivoje Švásty 

a večer se Křížovým vrchem roze-
zněly písně Hustých hudebníků. 

Povedené odpoledne jen potvr-
dilo, že menší komunitní akce jsou 

v Hustopečích čím dál populárnější. 
Už v září se tak můžeme těšit na další – tento-

krát se sejdeme na Sousedském blešáku.
-nov- 

◀ Kromě tance a soutěžních stanovišť na děti čekala i bohatá tombola.Fo
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Suterén kostela ožil maškarním rejem

Na společném pikniku se všichni skvěle bavili

HUSTOPEČE SE BAVÍ

Menší akce návštěvníci oceňují.

Před akcí se soutěžilo také o piknikový koš.

K pití nechybělo samozřejmě víno a především Makoň.
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Sirba Octet: Když se vážná hudba stane živlem
 22. 6. Neuvěřitelný 27. ročník v mnoha 
ohledech výjimečného hudebního festivalu 
Concentus Moraviae opět hostí vybraná města 
i obce napříč republikou. Nechybí mezi nimi 
ani město Hustopeče a obec Kurdějov. Právě 
tam se v neděli 19. června představil virtuóz-
ní houslista Richard 
Schmoucler, umělecký 
vedoucí renomovaného 
francouzského ansámblu 
Sirba Octet. 

„Jsme skupina hudeb-
níků s klasickými a tradič-
ními nástroji. Všichni 
hrajeme v různých fran-
couzských fi lharmoniích. 
Ale asi před 20 lety jsme si řekli, že bychom 
se rádi věnovali i hudbě našich předků, jakou 
je jidiš, klezmer. Rozhodli jsme se propojit 
vážnou a řekněme lidovou hudbu, pro kterou 
tvoříme vlastní aranže. Dáváme tomu ale tu 
naši duši a emoce, které k lidové hudbě patří, 
zároveň je to aranžované jako klasická hudba,“ 
představil se sympatický houslista.

Energické těleso je pověstné tím, že ačko-

liv se jedná o vážnou hudbu, posluchači mají 
tendence při koncertech tančit. „Na klasických 
koncertech se diváci sice pohupují do rytmu, 
ale nikdy nevyskočí a nezačnou opravdu tančit. 
Ale mnohdy, když hrajeme pod otevřeným 
nebem, tak vidím, jak děti tančí se svými 

maminkami, je to velmi 
příjemný pohled,“ usmíval 
se Schmoucler.

Koncert v krásných 
prostorách výrobny vína 
v Kurdějově, který byl 
také jmenován hejtman-
ským koncertem a jehož 
hlavním hostem byl právě 
hejtman Jan Grolich, je 

jedním z celkem 35, které letos propojuje 
téma návratu ke kořenům. „Letošní podtitul 
festivalu je Cestou od kořenů k budoucnosti 
a celou dramaturgii připravil švýcarský drama-
turg a vynikající dirigent a flétnista Kaspar 
Zehnder. Ten v rámci své profese cestoval 
po zajímavých zemích, které mají hluboké 
hudební kořeny – Gruzie, Arménie, Rumun-
sko, Bulharsko. A rozhodl se vybrat špičko-

vé muzikanty z těchto zemí a představit je 
u nás,“ vysvětluje ředitel festivalu David 
Dittrich.                                                                                     -nov-

Program Noci kostelů nabídl opět novinky.
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Církve spolupracovaly na Noci kostelů
 12. 6. Brány hustopečských chrámů se po 
dvou letech opět otevřely celostátní akci – 
Noci kostelů. Ač ve značně osekané verzi, 
farníci evangelické a římskokatolické farnosti 
i tak připravili zajímavé programy.

Farníci z kostela sv. Václava nechali kostel 
na náměstí zavřený, ale otevřeli kapli sv. Rocha 
na Křížovém kopci. „Řekli jsme si, že v kostele 
už to návštěvníci znají z let minulých, takže se 
zaměříme spíše na kapli. Navíc si naši farníci 
chtěli letos objet programy farností v okolí, 
aby načerpali inspiraci na další roky, takže 
máme program komorní. Začali jsme mší 
svatou a na návštěvníky čekají komentované 
prohlídky a pro děti hledání pokladu kolem 
kaple,“ prozradila organizátorka letošního 
ročníku Jana Najmanová.

V evangelickém kostele vsadili na osvěd-
čenou klasiku. Noc kostelů zde zahájil absol-
ventský koncert žáků Základní umělecké školy. 

„Jedná se o tradiční koncert, přesto je letos 
zvláštní v tom, že tu téměř neuslyšíme klavír. 

Absolventi klavíru měli svůj vlastní koncert 
v sále naší školy, kde máme akustické piano. 
O to větší prostor dostaly ostatní nástroje. 
Zahrají tu housle, harmoniky, kytary, flétny 
a samozřejmě nebude chybět sólový zpěv,“ 
představil program ředitel ZUŠ Hustopeče 
Miroslav Brúček.

Na povedený koncert plný klasické 
i moderní hudby plynule navázal přednáškový 
program. „Máme připravené dva tematické 
bloky s promítáním videí a fotografi í. Ten první 
je o stopách vznikajícího křesťanství v Izraeli 
a druhý je o rozdílech mezi kostely jednotli-
vých církví. Ať už architektonicky, vybavením, 
účelem a dalším,“ dodal farář evangelické círk-
ve Jiří Gruber.

Velmi kladně hodnotí návštěvníci Noci 
kostelů návaznost programů v obou církvích. 
Zástupci farností připravovali program tak, 
aby si vzájemně nekonkurovali. „Byl to účel 
a jsem rád, že se to tak podařilo domluvit,“ říká 
farář Gruber.                                                                  -nov-

Hejtmanský koncert navštívil i Grolich.

Vážení spoluobčané, 
ve dnech 23. a 24. září 2022 nás čekají komunální volby. 
Veškeré informace budou připraveny ve speciálním vydání 
Hustopečských listů – Komunální volby 2022.
Vyjdou v první polovině září.
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Cílem dnešního zájezdu je Aqualand 
Pasohlávky. Aqualand nás přivítal deštíkem. 
Po odbavení u pokladny jsme spěchali do 
šaten a hned k bazénům. Romulus a Remulus 
podle pověsti založili Řím, byli neodlučitel-
nými bratry. Stejně i tyto bazény jsou vedle 
sebe. Další bazén Riviéra Poul s termální 
vodou. Bazén Neptun Poul je největší vnitřní 
bazén a je propojen s venkovním bazénem. 
Relaxaci umocní masážní trysky. Oddech 
zpříjemní osvěžení na vodním baru. Uvnitř 
je vířivka, která i přes den zavede pod noční 
oblohu plnou hvězd. V dalším bazénu není 

o relaxaci nouze. Hýčkání těla i mysli podpoří 
doteky tisíců bublinek. V dalším venkovním 
bazénu můžeme vyzkoušet vlny pod Pálavou 
– nejde o malé vlnky, ale pořádné vlnobití, na 
pár minut nás přenese k moři. Někteří naši 
odvážlivci vyzkoušeli atrakce typu kamikadze. 
Unaveni všemi těmi atrakcemi jsme se posilni-
li v restauraci. Na závěr nás překvapila bouřka. 
Všichni jsme museli jít dovnitř. Na půl hodiny 
byl vypnut elektrický proud. Přesto všechno 
jsme se stačili i opálit, ale hlavně jsme si odpo-
činuli a nabrali novou energii.

Bohumila Defeldová, předsedkyně spolku

Zapojte se do Sousedského Blešáku
 20. 6. Menší komunitní akce jsou v Husto-
pečích čím dál populárnější, jak jsme se opět 
přesvědčili na nedávném Pikniku na Křížo-
vém kopci. V sobotu 10. září se budeme moci 
opět neformálně sejít. Tentokrát na druhém 
ročníku Sousedského blešáku na Dukelském 
náměstí. 

Hlavním bodem programu, jak název 
napovídá, bude prodej či směna všeho, co 
máte doma nepotřebného a rádi byste to 
poslali dál do světa. Udat můžete knihy, oble-
čení, drobnou elektroniku, dekorace apod. 
Nově také nabízíme místa i vám všem, kteří 
doma vyrábíte ruční výrobky, pochutiny, tvoří-
te, malujete apod.

Pronájem stánku je zdarma, je však 
nutné si jej zarezervovat na tel.: 776 234 202, 
a to nejpozději do 9. září. Zatímco v loňském 
roce jsme vás v rámci 
doprovodného programu 
vzali do výšin na kostelní 
střechu a věž radnice, letos 
vás naopak zavedeme do 
podzemí pod Dukelským 
náměstím. Otevřou se vám 
brány sklepení pod parkovištěm, pod muze-
em, pod kostelem a pod historickým domem 
po paní Nohelové. Na všech místech budou 
navíc připraveny i programy pro celé rodiny.

Chybět samozřejmě nebude ani hudeb-

ní doprovod, opékání špekáčků a palačinky 
pro děti zdarma (pro dospělé za dobrovolný 
příspěvek), bar u MaKových panenek s degu-

stací vín zdarma, FUN zóna 
pro děti v parku před koste-
lem (kam si také můžete 
přinést piknikovou deku).

Celou akci připravujeme 
ve spolupráci s dobročin-
ným obchůdkem Narana, 

který o týden později v sobotu 17. září navá-
že další sousedskou akcí Zažít město jinak. 
O podrobném programu budeme včas infor-
movat.

Těšíme se na setkání s vámi!
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O klobouku na hlavě Paula Gauguina
V roce 1889 se do okresního města Hustope-
če odstěhoval úředník Filip Kuber z Ivančic, 
aby zde pracoval jako advokátní koncipient. 
Ve městě tehdy žil i jeho švagr úředník Jan 
Remunda. Pro Hustopeče tím nastala éra 
národního uvědomování a rozvoje české 
kultury. V případě Filipa Kubra však neby-
la důležitá jen jeho spolková, redakční 
a divadelní činnost, ale důležitou roli sehrála 

skutečnost, že jeho manželka Anna, jakož 
i Remundova manželka Anděla byly sestrami 
malíře Alfonse Muchy. Přesun Muchovy rodiny 
z Ivančic byl kompletní, protože do Hustopečí 
odešel i ovdovělý otec Ondřej Mucha, který žil 
s dcerou Annou a jejím manželem v domě č. 76 
(na nároží dnešních ulic Třebízského a Smeta-
nova), a to až do své smrti dne 1. srpna 1891.

Za rodinou do Hustopečí jezdil Alfons 

Mucha, který zde vydatně vypomáhal kultur-
nímu rozkvětu české menšiny: maloval kuli-
sy pro ochotnické divadlo, uspořádal velkou 
výstavu obeslanou obrazy z Paříže, ilustroval 
noviny a časopisy, a dokonce reprezentoval 
hustopečské Čechy navenek, když se 28. ledna 
1894 s Filipem Kubrem zúčastnil bálu českých 
vlastenců v nedalekých Boleradicích. Zde se 
Mucha mj. setkal se svými dlouholetými přáte-
li Aloisem a Vilémem Mrštíkovými, kteří přijeli 
ze sousedních Divák, a obdržel zdobený krojo-
vý klobouk, který si jako velký ctitel slovanské-
ho národopisu odvezl s sebou do Paříže. 

Pravděpodobně ještě v témže roce ve svém 
ateliéru v Rue de la Grande Chaumière v paříž-
ské Latinské čtvrti pořídil Mucha skupinový 
snímek, na němž pózuje i slavný francouzský 
malíř Paul Gauguin se zmiňovaným klobou-
kem na hlavě. Takže „klobouk dolů“ před Bole-
radickými za propagaci regionu!

Soňa NezhodováDům č. 76, kde dne 1. srpna 1891 zemřel Ondřej 
Mucha.

Muchův ateliér: zprava Paul Gauguin, Alfons Mucha, 
Luděk Marold a modelka Annah la Javanaise.

Vyzkoušeli jsme snad všechny bazény.

SPOLKY

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Kam jsme se vydali tentokrát?
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 20. 6. Move Around Show 2022. Taneč-
ní exhibice oblíbené taneční skupiny Move 
Around zaplnila prostor za kulturním domem 
ve Velkých Němčicích v sobotu 18. červ-
na. „V každé ze tří obcí, ve kterých působíme, 

máme několik 
tanečních 

skupin od nejmenších dětí po maminky 
a dnes jsme se všichni sjeli sem do Velkých 
Němčic na závěrečné vystoupení,“ vysvětlila 
lektorka Žaneta Nejezchlebová, která taneční 
odpoledne i moderovala.

Betonový plácek bezvadně ladil se street 
tancem dětí, které se vzájemně podporo-
valy a motivovaly, což dokreslovalo uvol-
něnou atmosféru akce. Diváci byli svědky 
strhujících tanečních kreací za zvuku hlasité 
rytmické hudby. Své sestavy nacvičovali taneč-

níci v průběhu celého školního roku. „Během 
školního roku máme klasické lekce tance 

jednou či dvakrát týdně. V létě máme 
letní tábory a campy, soutěže a podob-
ně. A během roku vystupujeme na 
různých kulturních akcích. V Husto-
pečích nás zaštiťuje Centrum volného 
času Pavučina, v Žabčicích Sokol Žabči-
ce a ve Velkých Němčicích fungujeme 
pod městysem. Dohromady je nás 

200 tanečníků, takže je to obrovský kolos, 
který skvěle funguje právě díky podpoře 

všech měst,“ říká Nejezchlebová.

Jak velký kolos to je, se mohli diváci 
přesvědčit na vlastní oči na závěr vystoupení, 
kdy všech 200 tanečníků zatančilo společnou 
sestavu. „Dát to dohromady bylo opravdu 
náročné. Celé to vlastně spočívalo v tom, že 
každá jednotlivá skupinka si nacvičila svoji 
osmičku a na samotný závěr pak tančili sesta-
vu úplně všichni. Měli jsme jednu zkoušku, 
a to generálku až dnes tady na místě. A musím 
pochválit děti i lektorky, jak to skvěle zvládly,“ 
neskrývala radost Nejezchlebová.

Za téměř profesionálním výkonem dětí 
stojí lektorky-amatérky, které své svěřence 
vozí i na celostátní soutěže. „V Hustopečích 
má skupinky pod palcem Šárka Hanáková, 
v Němčicích a Žabčicích já a pak nám ještě 
vypomáhají lektorky Sára a Karolína. Všechny 
jsme si prošly podobnými skupinami a v Move 
Around působíme od roku 2004. I když máme 
všechny certifi káty a kurzy, tak je to pro nás 
jen taková vedlejší činnost, protože máme svá 
zaměstnání nebo jsme maminky na rodičov-
ské dovolené. O to víc nás těší všechny úspě-
chy, kterých děti dosahují a máme obrovskou 
radost, že to i je tak baví jako nás,“ usmívá se 
Nejezchlebová.                                           

-nov-
Diváci byli svědky strhujících tanečních kreací za 
zvuku hlasité rytmické hudby.
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Move Around Show 2022 ukázala svých 200 tanečníků

CÍRKVE

Znáš svůj kostel?
Tak zní název letošního projektu dětských mší 
svatých, které probíhaly každý čtvrtek v koste-
le sv. Václava a sv. Anežky České. 

Vzhledem ke covidovým opatřením se 
omezení návštěvnosti dětských mší svatých 
dotkla i naší farnosti. Děti se scházely spíše 
v menším počtu, ale přesto si zájemci o dění 
z řad nejen dětí, ale také dospělých našli svoji 
cestu, aby jim zajímavosti neutekly.

A co se pod názvem „Znáš svůj kostel“ skrý-
vá? Podstatou tohoto tématu jsou jednotlivé 
věci – křesťanské atributy umístěné především 
uvnitř kostela, se kterými děti pan děkan svým 
poutavým vyprávěním seznámil. Průběžně 
dával dětem otázky a pokud správně odpo-
věděly, získaly korálek, kterým po vhození do 
skleněného tubusu, který představoval paškál, 
naplnily jeho obsah.

Děti zjistily, co je to ambon, ciborium, plu-
viál, hostie, misál, monstrance, ornát, paškál, 
paténa, sakristie, sedes, kancionál a mnoho 
dalšího. Součástí tohoto projektu byl jedno-
duše zhotovený „model“ kostela na napnutém 
plátnu na rámu – slepá mapa, která kostel 

s věží znázorňuje. Po každé mši si děti mohly 
připnout kartičku s obrázkem na samotný 
model a také vlepit samolepku téže konkrétní 
věci na připravenou kartu. Odměnou jim byl 
přehledný průvodce průběhem dětských mší, 
který si mohly na památku odnést domů.

K jednotlivým atributům se vážou také 
příběhy světců, které mohly odvážné děti 
zahrát i jako divadlo pod taktovkou Lucie 
Valouškové a Lenky Odvářkové. A že jich neby-
lo málo. Dozvěděly se kdo byla sv. Ludmila, sv. 
Cecílie, sv. Barbora, kdo byl Don Bosco, sv. Jan 
Maria Vianney, sv. Leopold Mandič, sv. Martin, 

sv. Tarsicius. 
Každou mši svatou doprovázel svým 

hudebním uměním ředitel ZUŠ, pan Miroslav 
Brúček a Miroslav Brúček ml. s doprovodnou 
skupinou nadaných dětí, které umí zahrát na 
hudební nástroje a jiné zase zaujmout svým 
zpěvem. Na varhany hrál pan Radek Krušina. 
Závěrečnou mší svatou a táborákem ve farní 
zahradě ukončily děti společně s rodiči letošní 
školní rok.

A co ještě se konalo v naší farnosti? Před-
poslední květnovou neděli připravil hlavní 
organizátor akce Petr Najman se svým týmem 
karneval s názvem Řemesla a povolání. Posled-
ní květnovou neděli přistoupilo v naší farnosti 
13 dětí k 1. svatému přijímání. Poctivě se na 
tuto slavnou událost připravovaly. A mnoho 
z nich se o prázdninách potká na farním tábo-
ře s názvem Tajuplný ostrov, kde jistě zažijí 
i tajuplnou zábavu. Tak na viděnou v dalším 
školním roce!

Lucie Kročilová

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
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 8. 6. Sportovní stadion, který si v loňských 
letech prošel náročnou rekonstrukcí, popr-
vé hostil ofi ciální atletické závody. „Koná se 
tu jeden ze závodů Zlaté ligy, což je krajská 
soutěž atletických přípravek. Přijelo k nám 
asi 140 dětí z celého regionu, které se utkají 
v běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým 
míčkem,“ představil závody trenér atletické-
ho oddílu Zbyněk Háder. 

Pořádání takových závodů znamenalo pro 
místní atletický oddíl především připravit 
a poprvé vyzkoušet veškerou nezbytnou tech-
niku, jako jsou startovací pistole, cílové kame-
ry či atletickou kancelář. Vše navíc obsluhovali 
a zajišťovali zdejší trenéři a starší žáci. Po lehce 
nervózním úvodu závodního odpoledne se vše 
rozběhlo jako na drátkách. 

Pozvání do Hustopečí přijali atleti přede-
vším z Břeclavi, Valtic a Moravské Nové Vsi. „To 
jsou oddíly, které tvoří tento region přípravek. 

Další skupinou jsou brněnské oddíly a jedna 
skupina mimobrněnských. Hustopeče mají 
dnes asi 40% zastoupení a v každé disciplíně 
máme svého favorita,“ usmíval se Háder. 

Závody v Hustopečích byly jednou 
zastávkou celé série, která vyvrcholí v září. 

„Máme před sebou ještě asi tři nebo čtyři 
závody, ze kterých nám vzejde v každé 
disciplíně 25 závodníků a ti se utka-
jí v brněnském fi nále. V tuto chvíli 
Hustopeče vedou ve třech ze 16 disci-
plín, v dalších jsme na druhém či 
třetím místě. Myslím si proto, že ve 
fi nále budeme mít důstojné zastoupe-
ní,“ těší se Háder.

-nov-
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 31. 5. Milovníky ušlechtilých zvířat přilákal 
v neděli 29. května Den s koňmi v jízdárně 
Centra volného času Pavučina. I přes nepří-
liš příznivé počasí se u ohrad shromáždily 
desítky zvědavců. Organizace se ujal kroužek 
chovatelů z Pavučiny. 

„Měli jsme celkem bohatý program plný 
vtipných i elegantních čísel, která si připravily 
děti z našeho kroužku. Starší holky tancovaly 
s koníky čtverylku, skákalo se přes překáž-
ky. Bylo to hodně dynamické a na své si přišli 
i diváci, protože část programu byla o divác-
kých soutěžích, při kterých jsme rozdávali 
různé poukazy,“ představila program vedoucí 
chovatelů z Pavučiny Simona Jakubčíková.

Nedílnou součástí byly i regulérní závo-
dy členů jezdeckého kroužku, při kterých se 

rozdávala nezbytná ocenění. „Soutěžilo se 
o klasické kokardy, což jsou mašle pro vítěze 
jezdeckých závodů. Barevně jsou rozdělené 
podle umístění, kdy první místo je žluté, druhé 
bílé, třetí červené a tak dále,“ vysvětluje Jakub-
číková.

Široké veřejnosti se představil i nový přírůs-
tek ve stáji – roční poník Betynka. „Betynka 
je moc hodná, slouží přesně tak, jak jsme si 
přáli. Povozí i malé děti, jeví se jako charak-
terní koník a vypadá to, že se jí u nás líbí,“ 
usmívá se Jakubčíková.

Podobné akce jsou u dětí velmi oblíbené 
a ty se pak chtějí zapojovat i do chovatelské-
ho kroužku. „Zájem je víceméně stejný, děti 
by chtěly jezdit, ale máme trošku problém 

s tím, že se nechtějí zapojovat do péče o koně, 
do úklidu stájí a podobně. Je potřeba si uvědo-
mit, že i toto patří k jízdě na koni, proto ke 
koním pustím jen ty děti, které to dělají 
srdcem,“ říká Jakubčíková. 

-slam-, -nov-

 31. 5. Hustopečím se dostalo velké výsa-
dy hostit Sportovní hry pro zrakově posti-
ženou mládež. Ty se konají každý rok už od 
roku 1996 a v pořádání se střídá šest českých 
a jedna slovenské škola pro zrakově postižené 
děti a mládež. V Hustopečích našli hendike-
povaní sportovci ideální zázemí...

Letošní ročník pořádala Střední, základní 
a mateřská škola pro zdravotně znevýhodně-
né Brno a hustopečská sportoviště si nevybrali 
náhodou. „V Hustopečích jsme byli už i před 
14 lety, kdy to tady ještě zdaleka nevypadalo 
tak krásně jako dnes. Díky rekonstrukci stadio-
nu jsme se sem mohli letos s radostí vrátit, 
protože pro nás je to tu ideální. Všechna spor-
toviště, která potřebujeme, máme v podstatě 
na jednom místě. Atletický ovál, bazén i spor-
tovní hala je hned vedle sebe, což v Brně nemá-

me. Tam jsou přesuny náročnější. Máme u vás 
skvělé ubytování, všichni nás s úsměvem přiví-
tali, pomáhají nám, je to perfektní,“ neskrýva-
la radost ředitelka závodů Pavla Machancová 
po úterním slavnostním zahájení her.

Sportovci strávili ve městě celý týden 
a utkali se v několika disciplínách rozdělení 
do kategorií podle stupně postižení. „Závodí-
me v showtimu, běhu, skoku do dálky, plavání 
a goalballu. Děti jsou rozděleny do kategorií 
od úplně nevidomých, přes slabozraké až po 
děti, které mají třeba hodně dioptrií a nikdy 
proto nedostanou řidičský průkaz. Podle 
potřeb jsou jim k dispozici asistenti, kteří je na 
každém kroku hlídají, vedou je po trase, dáva-
jí jim zvukové povely a podobně. To všechno 
proto, aby se dětem nic nestalo a aby mohli 
opravdu závodit naplno,“ vysvětluje organizaci 

Machancová.
S organizací her pomáhali i místní spor-

tovní kluby. Nejen že uvolnili sportoviště, ale 
dětem po celý týden aktivně pomáhali. „Chtě-
la bych velmi poděkovat našim sportovním 
klubům a hlavně trenérům, kteří se do akce 
zapojili a ve svém volném čase jsou dětem 
k ruce při všech disciplínách,“ pochválila oddí-
ly starostka Hana Potměšilová, která celou 
akci zaštítila a hry zahájila.

Přestože po celý týden děti regulérně závo-
dily a na závěr byli ti nejlepší z nich odměněni 
medailemi podle výkonů, vítězem je pro pořa-
datele každé dítě, které překoná svůj strach 
a navzdory svému hendikepu se pouští do 
sportovních klání. Děkujeme, že jsme v Husto-
pečích mohli této odvaze přihlížet.            

-nov-

Na Pavučině se sešli milovníci koní

Hustopeče hostily hry pro zrakově postižené děti

Sportovní stadion hostil první ofi ciální atletické závody

Hustopečští atleti se neudělali ostudu. ▶
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 13. 6. Hustopečští rybáři se kvůli rekonstruk-
ci hráze rybníka museli přesunout do okolních 
revírů. Azyl našli hned v sousedních Starovi-
cích, kde v sobotu 11. června uspořádali dětské 
rybářské závody. Při nich bylo slavnostně paso-
váno na rybáře 18 dětí, které úspěšně absolvo-
valy rybářský kroužek.
Do cejchu rybářského pasoval své svěřence 
rybář a vedoucí kroužku František Šafařík. 

„Kroužek probíhal od září do konce dubna a na 
jeho závěru musely děti projít přezkoušením 
od hlavního hospodáře organizace, pana Přiby-
la. Všechny děti toto zvládly a dostaly tak povo-
lenku k lovení ryb,“ pochválil malé absolventy. 

A není toho málo, co musí rybář znát a umět. 
„Učili jsme se samozřejmě poznávat ryby, vázat 

háčky, montáže prutů. Ale také jsme si říkali, 
jak se chovat v přírodě, jak se chovat k ulove-
ným rybám, a spoustu dalších oblastí, které 
jsou spjaty s výkonem rybářského práva.“

Všechny tyto získané vědomosti si děti 
na rybářských závodech rovnou vyzkoušely. 

„Pravidla závodů jsou taková, že chytáme na 

jednu udici, a to na plavanou či na polože-
nou, kdy se chytá ze dna. Zaměřujeme se na 

kapry, kdy hodnotíme největšího uloveného 
kapra a nejvíce ulovených kaprů. Ale počítají 
se i další ulovené ryby a snažíme se, aby dnes 
nikdo neodešel s prázdnou a vysloužil si něja-
kou medaili a odměnu,“ usmíval se předseda 
organizace Roman Smutný.

Dětské závody, kterých se účastnilo na 
40 dětí, završily letošní závodní sezonu. „Závo-
dit jsme začínali v Boleradicích, v Šitbořicích 
a na dalších místech. Závodili děti i dospě-
lí a protože všechny tyto rybníky patří pod 
naši organizaci, tak jsme se podíleli na jejich 
přípravách. Bylo to dobré, protože naši rybáři 
se tak mohli podívat do bohatě zarybněných 
vod. Ale už se těšíme, že se budeme moci brzy 
vrátit na náš rybník. Teď je závodní sezona 
u konce a rybáři se tak rozjedou po rekreač-
ním rybaření,“ uzavřel příjemné dopoledne 
ve Starovicích tajemník organizace Miroslav 
Dohnálek.

-nov- 

 21. 6. Agrotec Petronas Rally Hustopeče 
2022. Z celkového vítězství se po strhujícím 

souboji radovala domácí posádka Jan Kopecký 
– Jan Hloušek na Škodě Fabii Rally2 Evo. Loňský 
vítěz Václav Pech zůstal letos těsně druhý. 

„Lhal bych, kdybych řekl, že mě to nemrzí. Ale 
souboj to byl opravdu krásný, převládá ve mně 
sportovní nadšení, protože kvůli tomu to celé 
děláme. Neprohráli jsme nijak dramaticky, 
bylo to jako na houpačce, s Honzou jsme sved-
li parádní bitvu, a tak to má být,“ prohlásil na 
cílové rampě Pech. Podobně hodnotil výsledky 
i vítěz Kopecký.

Letošní ročník rally pojali pořadatelé jako 
memoriál Rudolfa Kouřila, dlouholetého 
ředitele hustopečských závodů, který tragic-

ky zahynul v polovině března. Celkem čekalo 
na účastníky 316 km s necelými 150 km rych-
lostních zkoušek. „Hustopeče jsou vždycky 
náročné a odjet je, to je vždycky výzva. Jsou tu 
dlouhé šotolinové úseky, kde to klouže, je tu 
horko, ale je to celé úžasný zážitek,“ smál se 
v cíli Kopecký.

Rally mezi vinohrady je u závodníků velmi 
oblíbená a už teď se těší na další ročník. „Je 
to tak, Hustopeče jsou úžasné místo, jsou tu 
skvělí lidé, parádní atmosféra, každý chce 
odjet rally mezi vinohrady,“ shrnul spokojený 
Kopecký.

              -nov-

 13. 6. Velkolepé oslavy, za které by se nemu-
sely stydět ani prvoligové kluby, si hustopečští 
mistři užívali v rámci Dne fotbalu, který FC 
Hustopeče uspořádal na závěr letošní sezo-
ny. „Dnešek je pro nás posledním dnem sezo-
ny 2021/2022 a jsem rád, že se nám podařilo 
naplánovat všechny zápasy do jednoho dne, 
abychom to celé takto slavnostně zakončili,“ 
těšil se z povedené akce předseda FC Hustope-
če Jaroslav Šebesta. 

Na hřišti se tak fanouškům naposled 
představily týmy mladších i starších žáků, 
dorostenců a oba mužské týmy, A i B. „Musím 
všechny kategorie opravdu pochválit za to, jak 
se jim v letošní sezoně dařilo. Samozřejmě 
mladší žáci jsou největší hvězdy, ale ani ostat-
ní nezaháleli. Naši dorostenci byli ještě na 
podzim druzí, ale protože jsme některé z nich 

přesunuli do A mužstva a zapojili mladší žáky, 
tak dorostenci skončili asi v polovině tabulky. 
Starší žáci jsou pátí,“ bilancuje Šebesta.

Povzbuzeni úspěchy svých svěřenců, plánu-
jí trenéři po letní pauze otevřít k současným 
sedmi další tři nové kategorie. „Nazval bych 
to fotbalovým boomem. Každý rok se snaží-
me přidat nějakou kategorii a teď to bude U8, 
což jsou děti do osmi let. Současně budeme 
mít nový B tým starších žáků a ve spolupráci 
s Velkými Pavlovicemi i mladší dorost. Na září 
chystáme náborová odpoledne, takže rodiče 
můžou přivést děti k fotbalu,“ zve Šebesta.

Fotbalový podzim bude v Hustopečích 
nabitý. Plánují se oslavy 100 let fotbalu 
v Hustopečích a nebude proto chybět náležitá 
oslava. „Chceme uspořádat podobný fotbalo-
vý den, jako dneska. Bude i bohatá tombola 

a budeme dražit dresy Sparty Praha, které 
nám zajistil hustopečský odchovanec Michal 
Sáček. Konkrétně to bude jeho dres, dres 
Adama Hložka a dres Davida Hancka. Výtěžek 
poputuje na charitu,“ pozval Šebesta.

-nov-

Pasování malých rybářů završilo závodní sezonu

O vítězi letošní rally rozhodovaly poslední metry

Mladší žáci FC Hustopeče jsou mistři kraje!

Malí i velcí rybáři se těší na hustopečský rybník. Fo
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Gratulujeme, kluci!
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Hustopečské rally patří mezi oblíbené akce.
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V polovině května se konaly v Hodoníně Kraj-
ské přebory 10- a 11letých plavců. Náš klub 
reprezentovali dva plavci. Bronislav Svoboda, 
který na prvních velkých závodech překvapil 
10. místem na 100 m volný způsob (VZ), a Jan 
Kos, který opět nenašel přemožitele na 100 m 
a 200 m Prsa. Navíc ještě přidal dvě 2. místa 
na 100 m a 200 m polohový závod (PZ) a jedno 
3. místo na 50 m VZ.

Především ale Honzík Kos zaujal svou 
všestranností a velkým zlepšením ve všech 
disciplínách.

O víkendu 11. 6. se Jan Kos zúčastnil Mi-
strovství České republiky v Havířově, kde 
nejlepší 11letí plavci bojovali o mistrovské 
tituly. Honzík se opět neztratil získal zlato na 
200 m Prsa a stříbro na 100 m Prsa.

Nechybělo moc a měl by i bronzovou 
medaili na 200 m PZ. Bohužel v cíli mu 
rozhodčí řekl, že se pohnul na startu a byl tak 
diskvalifi kovaný. Ale i to se na závodech někdy 

stává.
K tomu ještě přidal 4. místo na 50 m VZ 

a dvě 6. místa na 100 m PZ a 200 m VZ.
Jan Kos je velkým talentem hustopečského 

plavání a není tedy divu, že se po sezoně bude 
stěhovat do Komety Brno. Je to logické vyústě-
ní situace. Je potřeba se posunout dál. 

Stejnou cestou šel před pěti lety i náš býva-
lý plavec Matyáš Ulmann (2006), který si vede 
v Kometě Brno velmi dobře. Patří mezi nejlep-
ší mladší dorostence v republice.

Také Honzíkovi přejeme, aby se mu dařilo 
nejméně tak dobře. Budeme jeho výkonnost-
ní růst sledovat. Dnes není jiné cesty, pokud to 
s plaváním někdo myslí vážně. Spousta talentů 
si myslí, že to zvládnou v malých oddílech do 
dospělého věku a pak se posunou, ale to už 
bývá většinou pozdě.

Velká gratulace a hodně štěstí, Honzíku.
Za Plavecký klub Hustopeče Vladimír Klemeš

Štěpán Paulík čtvrtý na Mistrovství České 
republiky

Dva cíle si dával před Mistrovstvím České 
republiky dorostenců v hodu oštěpem mladý 
hustopečský atlet Štěpán Paulík. Jako třetí 
dorostenec českých tabulek chtěl získat 
svou premiérovou medaili na tomto vrchol-
ném šampionátu a zároveň se chtěl pokusit 
o překonání 60metrové hranice, která mu 
v této sezóně zatím stále odolávala, byť se k ní 
několikrát velmi přiblížil (osobní rekord má 
57,92 m). Nakonec se mu bohužel nesplnil ani 
jeden z jeho cílů.

Ostravský stadion, kde se šampionát konal, 
nepatří ke Štěpánovým oblíbeným atletic-
kým stadionům. Přesto se od prvního pokusu 
pustil srdnatě do boje o medaili. A dlouho to 
vypadalo, že se mu medailový sen splní. Až do 
posledního pokusu byl na 3. místě za dvojicí 
favoritů. Štěpánův nejdelší pokus byl z páté 
série (56,08 m). Před poslední sérií měl před 
svými pronásledovateli náskok čtyř metrů. 
Posledním pokusem se však neuvěřitelně 
zlepšil pardubický závodník Fr. Socha, který 
hodil 57 metrů. Štěpán už na jeho zlepšení 
nedokázal odpovědět a na medaili nedosáhl. 
Je to obrovská škoda. Štěpán by si medaili za 
svou tréninkovou píli určitě zasloužil. Věříme, 
že mu to za rok vyjde.

Starší žákyně jsou mistryně jižní Moravy, 
chlapci mají stříbro

Velkého úspěchu dosáhla v této sezóně 
obě družstva staršího žactva. Žákyně bojova-
ly celou sezónu o čelo tabulky s oddílem JAC 
Brno a po 3 kolech nakonec slavily úspěch 
v podobě zisku titulu krajských přeborníků 

o jediný bod. Chlapci měli horší začátek vinou 
četných absencí na startu prvního kola, ale 
závěr měli nejlepší ze všech a vybojovali cenné 
stříbrné medaile za vítězným celkem BYAC 
Brno. Obě naše družstva postupují do srpno-
vého semifi nále Mistrovství Moravy, kde se 
budou pokoušet o zopakování loňské fi nálové 
účasti.

Společné družstvo starších žákyň Husto-
pečí, Břeclavi a Valtic tvořila převážně děvčata 
z Hustopečí, která také získala nejvíce bodů. 
Mezi nejlépe bodující patřil Nikola Seďová, 
Ema Mwanyolo, Adriana Dlapalová, Barbora 
Knápková, Amélie Pekaříková, Eliška Rajchlo-
vá, Natálie Sáčková, Živa Stávková, Natálie 
Pokorná a Sára Stehlíková. Mezi chlapci pak 
cenné body pro družstvo získávali zejména 
Vojtěch Homola, Oliver List, Jan Tančinec, 
Matouš Jandek, Vít Krůza, Petr Matulka a Max 
Blinka. Zejména družstvo dívek má ambice 
umístit se mezi nejlepšími šesti celky Moravy.

V červnu skončila také soutěž družstev 
mladšího žactva, které mají za sebou základ-

ní skupinu. Opět společné okresní družstvo 
Hustopečí, Valtic a Břeclavi bylo úspěšné 
v obou kategoriích. Chlapci skončili po třech 
kolech na 1. místě a děvčata byla třetí. Oba 
týmy postoupily do krajského fi nále, kde mají 
zejména chlapci velkou šanci postoupit do 
semifi nále Mistrovství Moravy.

Na Mistrovství Moravy žactva tři 
„bramborové“ medaile

Výborně si vedli starší žáci a žákyně na 
Mistrovství Moravy a Slezska, které se konalo 
na začátku června na vítkovickém stadionu, 
kde čtyři dny předtím bojovali nejlepší atleti 
světa v rámci Zlaté tretry Ostrava. 

Nejblíže medaili byla Nikola Seďová v běhu 
na 200 m překážek. Zaběhla si skvělý osobní 
rekord 30,57 s, přesto to na medaili nestačilo. 
Chyběly jí k tomu pouhé čtyři setiny sekundy, 
což je třeba jen větší předklon při doběhu do 
cíle. I tak je to skvělé umístění a s tímto časem 
může Nikola pomýšlet i na start na Mistrov-
ství České republiky. Tam by neměly chybět 
obě naše žákovské štafety (Seďová, Mwanyo-
lo, Knapková, Fojtová), které obsadily shodně 
také čtvrtá místa a tedy „bramborové“ medaile. 
O jednu příčku níž skončila sprinterská štafeta 
chlapců. Další umístění do desítky si zapsa-
ly Nikola Seďová ve výšce (6. místo), Ema 
Mwanyolo v běhu na 150 m (8. místo) a 60 m 
(9. místo) a Adriana Dlapalová ve vrhu koulí 
(10. místo). Těsně za desítkou skončil Oliver 
List v kladivu (12. místo) a Adriana Dlapalová 
ve výšce (16. místo).                        

 -had-

Plavecký klub Hustopeče má opět vítěze!

Další skvělé výsledky našich atletů
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Honzík mění klub – bude plavat za brněnskou 
Kometu. 
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Družstvo starších žákyň se stalo letos mistryněmi 
jižní Moravy. Na fotografii společně s vedoucími 
družstva Zbyňkem Háderem a Petrem Pláteníkem.
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Usnesení ze 100. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 23.05.2022 v kanceláři starostky na MěÚ 

Hustopeče

Usnesení č. 1/100/22: RM schválila program jednání dnešní 

RM. 

Usnesení č. 2/100/22: RM schválila dodatek č. 4 na stavbu: 

Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče, se zho-

tovitelem společností VISPO CZ. s.r.o. se sídlem Dolní Valy 

3940/2, 695 01 Hodonín. Předmětem dodatku č. 4 je pro-

dloužení termínu realizace do 29.07.2022.

Usnesení č. 3/100/22: RM doporučuje ZM ke schválení vy-

hlášení záměru na prodej části p.č. 868/1 o výměře cca 

18 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna. 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 znalec-

kého posudku. V případě schválení prodeje konkrétnímu 

kupujícímu, tento uhradí spolu s prodejní cenou pozemku 

a nákladu na zpracování znaleckého posudku i další nákla-

dy spojené s převodem pozemku. 

Usnesení č. 4/100/22: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlá-

šení záměru směny části městského pozemku p.č. 2600/1 

o výměře cca 380 m2 za pozemek p.č. 2879/121, obojí 

zapsáno v k.ú. Hustopeče u Brna s doplatkem ve výši dle 

znaleckého posudku. Cenu znaleckého posudku uhradí 

žadatel na základě objednávky města. Náklady spojené se 

směnnou smlouvou hradí navrhovatel.

Usnesení č. 5/100/22: RM předává do SK projektovou do-

kumentaci investora IVK spol. s r.o., Mrštíkova 104/2, 

Hustopeče, IČ: 46903950 na stavbu "Stavební úpravy, pří-

stavba, půdní vestavba Mrštíkova 2, Hustopeče" ve stupni 

ke stavebnímu řízení.

Usnesení č. 6/100/22: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

SOD ze dne 02.07.2021 se zhotovitelem Projekce doprav-

ních staveb s.r.o., Školní 1793/13, Břeclav, IČ: 09669698. 

Usnesení č. 7/100/22: RM předává do SK projektovou do-

kumentaci pro stavební povolení investora … a … na 

stavbu "Novostavba RD, parc.č. 4792/233 k.ú. Hustopeče 

u Brna" 

Usnesení č. 8/100/22: RM schválila udělení souhlasu se stav-

bou plotu … na pozemku p.č. 156 v k.ú. Hustopeče u Brna 

dle PD pod názvem "Umístění plotu Palackého 421/3, 693 

01 Hustopeče, parc. č. 155,156, k.ú. Hustopeče" a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 9/100/22: RM schválila uzavření smlouvy o pro-

pagaci a reklamní spolupráci na 17. AGROTEC PETRONAS 

rally 2022 s AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 

Hustopeče, IČ 00544957.

Usnesení č. 10/100/22: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby: "Založení 

prvků ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče", 

pro obě dílčí plnění, a to nabídku uchazeče: STAVBY 

VANTO, s.r.o., IČ: 28269314, Náměstí Svobody 362, 686 04 

Kunovice. 

Usnesení č. 11/100/22: RM schválila pořadí nabídek na dal-

ších místech na nadlimitní veřejnou zakázku na služby: 

„Založení prvků ÚSES a provedení parkových úprav, 

Hustopeče“, 

pro Dílčí plnění 1: "Realizace prvků ÚSES III v k.ú. Hustopeče": 

2. KAVYL, spol. s r.o., IČ: 49975358, Mohelno 563, 675 75 

Mohelno 

3. H - REKULTIVACE, a.s., IČ: 25032739, Černovice 226, 430 01 

Chomutov 

4. STROMMY COMPANY s.r.o., IČ: 01919652, Andělská Hora 

143, 793 31 Andělská Hora 

5. VYKRUT Zahradní služby, a.s., IČ: 03921921, Pavlova 

3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

6. Zahradnické úpravy s.r.o., IČ: 27707113, Jílkova 124, 615 

32 Brno 

7. Gabriel s.r.o., IČ: 25419455, Terezín, České Kopisty 208, 

41201. 

pro Dílčí plnění II: „NÁVRH SÍDELNÍ ZELENĚ U BYTOVÝCH DOMŮ 

V ULICI GEN. PEŘINY V HUSTOPEČÍCH“: 

2. KAVYL, spol. s r.o., IČ: 49975358, Mohelno 563, 675 75 

Mohelno 

3. STROMMY COMPANY s.r.o., IČ: 01919652, Andělská Hora 

143, 793 31 Andělská Hora 

4. URBAN FORESTRY s.r.o., IČ: 14057476, Dolnice 12, 621 00 

Brno 

5. Gabriel s.r.o., IČ: 25419455, Terezín, České Kopisty 208, 

41201 

Usnesení č. 12/100/22: RM schválila uzavření smluv o dílo 

na realizaci předmětu nadlimitní veřejné zakázky na 

služby: „Založení prvku ÚSES a provedení parkových úprav, 

Hustopeče“ pro oba dílčí plnění, se společností STAVBY 

VANTO, s.r.o., IČ: 28269314, Náměstí Svobody 362, 686 04 

Kunovice. Text smluv je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/100/22: RM schválila přijetí dotace ve výši 

50 tis. Kč, Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje (č. JMK075911/22/ORR) na reali-

zaci projektu "TIC Hustopeče 2022". Smlouva je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 14/100/22: RM schválila uzavření krátkodobé 

nájemní smlouvy s Jednotou, spotřebním družstvem v 

Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, IČ: 

00032247 na části pozemků p.č.1226/7 a p.č.1226/17 o 

celkové výměře 321 m2 zapsaných na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna na dobu 30 dnů od 01.06.2022 pro účely 

dočasného umístění stavebních prvků či techniky pro sta-

veniště za nájemné 32.100 Kč + DPH. U pronajaté plochy 

ze severní a východní strany bude ponechán průchozí 

koridor v šíři min. 1,2 m. Rada města pověřuje starostku 

uzavřením smlouvy. 

Usnesení č. 15/100/22: RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě 

o dílo a příkazní smlouvě na zpracování PD ,,IS za Generála 

Peřiny", kterým se prodlužuje termín dokončení realizační 

dokumentace vč. podkladů pro veřejnou zakázku o 1 mě-

síc. Rada města pověřuje starostku uzavřením dodatku ke 

smlouvě.

Usnesení č. 16/100/22: RM bere na vědomí nesouhlas společ-

nosti EG. D s napojením VO.

Usnesení č. 17/100/22: RM bere na vědomí informace o prů-

běhu stavby komunikace Žižkova – Brněnská.

Usnesení č. 18/100/22: RM schválila žádost o prodloužení ná-

jmu bytu č. 3 na ul. Smetanova 78/2, Hustopeče, …, nar. 

…, …, nar. … a …, nar. … a …, nar. …, všichni trvale 

bytem …, Hustopeče. 

Usnesení č. 19/100/22: RM schválila dodatek č. 5 ke smlouvě 

o nájmu bytu č. 3, na adrese Smetanova 78/2 Hustopeče, 

uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, …, nar. 

…, …, nar. … a …, nar. …, všichni trvale bytem …, 

Hustopeče, kterým se současným nájemníkům prodlužuje 

nájem do 31.05.2023. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/100/22: RM schválila ukončení nájmu na bytě 

č. 13 na adrese Svat. Čecha 174/1 v Hustopečích dohodou 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

Letní koupaliště v Hustopečích pro Vás připravuje ve dnech 
3. 7., 31. 7. a 21. 8. zábavní odpoledne pro děti s oblíbenými 
postavičkami, dětskou diskotékou se soutěžemi o dárečky, 

nafukovací skluzavkou, malováním na obličej, 
výrobníkem sněhu a mnoho dalších aktivit. 

Aktuální informace najdete na stránkách www.spozam.cz 
nebo na FB Koupaliště Hustopeče nebo na 

tel.: 702 204 660 a 702 204 600. 
Akce se koná pouze za pěkného počasí. 

SPOZAM pro Vás připravil permanentky na vstup na letní 
koupaliště za zvýhodněné vstupné. 

Ceny permanentky jsou dospělí na 10 vstupů 880 Kč, děti na 
10 vstupů 680 Kč. Permanentka je přenosná a každý den na ni 

můžete čerpat libovolné množství vstupů. Platnost permanentky 
je do 31. 8. 2022 a nelze ji vrátit.
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pro …, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče, a to k datu 

31.05.2022. 

Usnesení č. 21/100/22: RM schválila dohodu o ukončení ná-

jmu na bytě č. 13 na adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, 

mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem …, 

Hustopeče, k datu 31.05.2022. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 22/100/22: RM schválila žádost Lenky Kouřilové, 

nar. …, trvale bytem …, Hustopeče, o prodloužení ná-

jmu bytu č. 28, Svat. Čecha 174/3, Hustopeče a to do 31. 

5. 2023. 

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 

č. 28, na adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený 

mezi městem Hustopeče a …, nar. …., trvale bytem …., 

Hustopeče, kterým se současné nájemnici prodlužuje ná-

jem do 31.05.2023. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/100/22: RM schválila schvaluje přidělení bytu 

č. 1 na adrese Žižkova 1476/22 a, Hustopeče, …, nar. …, 

trvale bytem …, Hustopeče.

Usnesení č. 24/100/22: RM schválila smlouvu o nájmu bytu 

č. 1 na adrese Žižkova 1476/22 a, Hustopeče, uzavřenou 

mezi pronajímatelem městem Hustopeče a …, nar. …, 

trvale bytem …, Hustopeče od 01.06.2022. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 25/100/22: RM schválila Smlouvu o příspěvku 

na spolufi nancování sítě sociálních služeb obcí s rozšíře-

nou působností Hustopeče pro rok 2022 s městem Velké 

Pavlovice. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/100/22: RM doporučuje ZM schválení žádosti 

o navýšení rozpočtu ZŠ Komenského vyjma částky na ma-

lování a telefony.

Usnesení č. 27/100/22: RM bere na vědomí změnu ceníku 

Centra volného času Hustopeče, Šafaříkova 1017/40, 

Hustopeče, IČ: 712 00398 v úseku půjčovna. 

Usnesení č. 28/100/22: RM schválila výběr autora jubilejní 

kašny na nádvoří domu U Synků paní Evu Ross-Baczynskou, 

Droga do Rojów 11, 34-500 Zakopane.

Usnesení č. 29/100/22: RM ukládá majetkoprávnímu odbo-

ru přípravu smlouvy o dílo na vyhotovení jubilejní kašny 

na nádvoří domu U Synků s paní Evou Ross-Baczynskou, 

Droga do Rojów 11, 34-500 Zakopane.

Usnesení č. 30/100/22: RM předává vinařské komisi vytipová-

ní míst k přemístění sochy kvasinky vinné. 

Usnesení č. 31/100/22: RM schválila jako dodavatele nových 

kuchyňských linek v Penzionu pro důchodce fi rmu Interia 

3000.

Usnesení č. 32/100/22: RM schválila zapracovat do 3.RO měs-

ta Hustopeče pro rok 2022 předložené změny. 

Usnesení č. 33/100/22: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Ochranná 

stěna na nádvoří domu U Synků, Hustopeče", a to nabídku 

uchazeče:  SASTA CZ, a.s., se sídlem: Votroubkova 546/11, 

620 00 Brno, IČ: 26240980 s nabídkovou cenou ve výši: 

778.800,53 Kč bez DPH.

Usnesení č. 34/100/22: RM schválila pořadí nabídek na dalších 

místech na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Ochranná 

stěna na nádvoří U Synků, Hustopeče“. Na druhém místě 

se umístila nabídka uchazeče: VHS Břeclav s.r.o., se sídlem: 

Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, IČ: 42324149

Usnesení č. 35/100/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo 

na realizaci předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 

„Ochranná stěna na nádvoří domu U Synků, Hustopeče“ se 

společností: SASTA CZ, a.s., se sídlem: Votroubkova 546/11, 

620 00 Brno IČ: 26240980. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení ze 101. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 06.06.2022 v kanceláři starostky na MěÚ 
Hustopeče 

Usnesení č. 1/101/22: RM schválila program jednání dnešní 

RM. 

Usnesení č. 2/101/22: RM schválila udělení Ceny starost-

ky města Hustopeče pro rok 2022 za zásluhy pro město 

Hustopeče panu ... za dlouholetý přínos v oblasti výtvar-

ného umění, ... za přínos v  oblasti sportu a dlouholetou 

podporu města, ... za dlouholetý přínos v oblasti sportu, ... 

za propagaci města v oblasti cestovního ruchu.

Usnesení č. 3/101/22: RM doporučuje ZM schválení udělení 

Ceny města Hustopeče pro rok 2022 ... za dlouholetý přínos 

pro město Hustopeče i celý region v oblasti folkloru, ... za 

dlouholetou podporu vinařství v regionu, ... In Memoriam 

za dlouholetou činnost ve spolcích a podporu města.

Usnesení č. 4/101/22: RM schválila peněžní dar ve výši 10.000 

Kč pro žijící laureáty Ceny starostky města Hustopeče a 

Ceny města Hustopeče udělované v roce 2022.

Usnesení č. 5/101/22: RM schválila uzavření dohody o pro-

dloužení smlouvy o umístění technického zařízení a 

instalaci systému určeného pro zpracování digitalizova-

ných fotografi í a podpisů se společností CENDIS, s.p., IČ: 

00311391, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 Praha 

1 do 30.06.2026 a pověřuje starostku podpisem dohody. 

Usnesení č. 6/101/22: RM doporučuje ZM neschválení nabídky 

k odkoupení pozemku od společnosti Viagem.

Usnesení č. 7/101/22: RM pověřuje MPO jednat s  Farností 

Hustopeče o případné směně pozemků v  lokalitě 

Herbenova farma. 

Usnesení č. 8/101/22: RM schválila souhlas s projektovou do-

kumentací pro stavební povolení investora … na stavbu 

"Novostavba RD, parc.č. 4792/233 k.ú. Hustopeče u Brna" a 

pověřuje starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 9/101/22: RM doporučuje ZM neschválení vy-

hlášení záměru prodeje části pozemku města Hustopeče 

parc. č. 2500/117 o orientační výměře 32 m2 vedeného 

jako ostatní plocha zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u 

Brna, obec Hustopeče. 

Usnesení č. 10/101/22: RM předává do SK projektovou do-

kumentaci investora IVK spol. s r.o., Mrštíkova 104/2, 

Hustopeče, IČ: 46903950 na stavbu "Stavební úpravy, 

přístavba, půdní vestavba Mrštíkova 2, Hustopeče" ve 

stupni ke stavebnímu řízení a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu. 

Usnesení č. 11/101/22: RM neschvaluje projektovou doku-

mentaci investora Nej.CZ s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 

na stavbu "FTTH Hustopeče, optická přípojka pro BD V 

Aleji". Žádost se postupuje do Stavební komise pro stano-

vení (upřesnění) nové trasy.

Usnesení č. 12/101/22: RM neschvaluje návrh smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Nej.cz, 

lokalita za Pionýrskou. RM požaduje řešit každou stavbu 

samostatnou smlouvou.  

Usnesení č. 13/101/22: RM doporučuje ZM schválení uzavře-

ní smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků, 

konkrétně z parcely č. 196/46, 196/1, 196/48, 199/2 o 

souhrnné výměře cca 43 m2 vše ve vlastnictví společnosti 

STAVEBNINY VAJBAR s.r.o., č.p. 481, 69108 Bořetice, zapsa-

né na LV č. 11972, v k.ú. Hustopeče u Brna, pod chodníkem 

na ul. Bratislavská za cenu 300 Kč/m2. Smlouva je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 14/101/22: RM schválila uzavření smlouvy o zří-

zení věcného břemene, se společností EG.D, a.s., se sídlem: 

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO:280 85 

400, na městských pozemcích parc.č. 1047/10, 1047/22, 

1047/33, 1047/34, 1047/4, 982/115, 982/124, 982/133, 

982/134, 982/136, 982/17, 982/20, 982/51, 982/52, 

991/59, 991/68 v katastrálním území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče, okres Břeclav; za účelem vybudování 

zařízení distribuční soustavy, pro akci: Hustopeče, VN388, 

Pekárna, kabelizace, na dobu neurčitou, za jednorázovou 

úhradu ve výši: 28.380 Kč + DPH. 

Usnesení č. 15/101/22: RM schválila uzavření smlouvy o zří-

zení věcného břemene, se společností EG.D, a.s., se sídlem: 

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400, 

na městských pozemcích parc.č. 1047/21 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, okres Břeclav; 

za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení 

VN včetně trubky pro optické vedení, pro akci: Hustopeče, 

VN388, Pekárna, kabelizace, na dobu neurčitou, za jedno-

rázovou úhradu ve výši: 822 Kč + DPH. 

Usnesení č. 16/101/22: RM doporučuje ZM ke schválení po-

dání žádosti o směnu pozemku p.č. 297/21 a p.č. 3285/7 v 

k.ú. Hustopeče u Brna, nad ulicí Herbenova, od ČR, Státního 

pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 

Praha 3, za část pozemku p.č. 2997/1, zapsaný pro obec a 

katastrální území Strachotín, na LV č. 10001. 

Usnesení č. 17/101/22: RM doporučuje ZM ke schválení podá-

ní žádosti o bezúplatný převod pozemku parc č. KN 4707/9, 

4712/11 a 4707/14 vše v katastrálním území Hustopeče 

u Brna od České republiky – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 

Město, 12800 Praha 2 

Usnesení č. 18/101/22: RM schválila zveřejnění výzvy na ve-

řejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Polní 

cesta u Štinkavky, Hustopeče“. Text výzvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 19/101/22: RM schválila seznam oslovených 

uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce „Polní cesta u Štinkavky, Hustopeče“: 

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

29380421, 

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

42324149, 

- M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 

Pardubice, IČ: 42196868, 

- SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA, Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 

Brno, IČ: 480 35 599, 

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

IČ: 25325043, 

- IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257, Olomoucká 704/174, 

Černovice, 627 00 Brno, 

- Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 

26271303, 

- INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o., se sídlem: Martina 

Benky 12, 69500 Hodonín, IČ: 46983309.

Usnesení č. 20/101/22: RM schválila složení komise pro 

posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ma-

lého rozsahu na stavební práce ,,Polní cesta u Štinkavky, 

Hustopeče": …, náhradníci: ... 

Usnesení č. 21/101/22: RM schválila výzvu k podání nabídky 

na VZ malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče - opra-

va povrchů náměstí“. Text výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/101/22: RM schválila složení hodnotící komise 

pro posouzení a hodnocení nabídek na VZ malého rozsahu 

na stavební práce „Hustopeče – oprava povrchů náměstí“: 

… 

Usnesení č. 23/101/22: RM schválila oslovení 

▶
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vhodných uchazečů na VZ malého rozsahu na stavební prá-

ce „Hustopeče - oprava povrchů náměstí“, a to společnosti: 

- TOMAS holding, a.s., se sídlem: Dražovice 336 683 01 

Rousínov, IČ: 26947765

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

29380421, 

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

42324149, 

- M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 

Pardubice, IČ: 42196868, 

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

IČ: 25325043, 

- IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257, Olomoucká 704/174, 

Černovice, 627 00 Brno, 

- Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 

26271303, 

- INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o., se sídlem: Martina 

Benky 12, 69500 Hodonín, IČ: 46983309

- Pavel Urbánek, se sídlem: 69127 Popice, Široká 157, IČ: 

63437023

- Stavba a údržba silnic s.r.o., se sídlem: Riegrova 817/37, 690 

02 Břeclav, IČ: 26264081

Usnesení č. 24/101/22: RM schválila zveřejnění zadá-

vací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební 

práce „Hustopeče – propojení ulic Brněnská, Kollárova, 

Jiráskova“. 

Usnesení č. 25/101/22: RM schválila seznam oslovených ucha-

zečů na veřejnou zakázku na stavební práce „Hustopeče 

– propojení ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova“: 

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

29380421, 

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

42324149, 

- M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 

Pardubice, IČ: 42196868, 

- SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA, Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 

Brno, IČ: 480 35 599, 

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

IČ: 25325043, 

- IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257, Olomoucká 704/174, 

Černovice, 627 00 Brno, 

- COLAS CZ, a.s. IČ: 26177005, Rubeška 215/1, Vysočany, 190 

00 Praha 9, 

- INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o., se sídlem: Martina 

Benky 12, 69500 Hodonín, IČ: 46983309.

Usnesení č. 26/101/22: RM schválila složení komise pro po-

souzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na 

stavební práce „Hustopeče – propojení ulic Brněnská, 

Kollárova, Jiráskova“: …, náhradníci: ...

Usnesení č. 27/101/22: RM postupuje do SK k posouzení žá-

dosti o odkoupení nebo pronajmutí městského pozemku 

p.č. 4542/319, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 8 

m2, v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, za účelem 

vybudování oplocení pozemku/vydlážděné terasy žadate-

le, p.č. 4542/468 v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. 

Usnesení č. 28/101/22: RM neschválila uzavření smlouvy na 

užívání veřejného prostranství – travnaté plochy před 

sklepem První vinařské spol. s r.o. se sídlem Herbenova 

1372/17b, 693 01 Hustopeče, IČ 29198879 na Herbenově 

ulici v Hustopečích k umístění látkových lehátek pro hosty 

společnosti v době Otevřených sklepů. Plocha může být vy-

užívána dle podmínek příslušné obecně závazné vyhlášky.

Usnesení č. 29/101/22: RM schválila uzavření veřejnoprávní 

smlouvy na výkon činnosti přestupkové komise s obcí 

Popice. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/101/22: RM schválila uzavření dodatku č.1 k 

nájemní smlouvě s Jednotou, spotřebním družstvem v 

Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, IČ: 

00032247 na části pozemků p.č.1226/7 a p.č.1226/17 o 

celkové výměře 321 m2 zapsaných na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, kterým se prodlužuje doba nájmu do 

30.09.2022 pro účely dočasného umístění stavebních prv-

ků či techniky pro staveniště za měsíční nájemné 32.100 

Kč + DPH. U pronajaté plochy ze severní a východní strany 

bude ponechán průchozí koridor v šíři min. 1,2 m. Rada 

města pověřuje starostku uzavřením smlouvy. 

Usnesení č. 31/101/22: RM schválila uzavření dodatku č.1 k 

nájemní smlouvě s Jednotou, spotřebním družstvem v 

Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, IČ: 

00032247 na části pozemků p.č.1226/8 a p.č.1226/7 o 

celkové výměře 45 m2 zapsaných na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, kterým se prodlužuje doba nájmu do 

31.08.2022 pro účely dočasného umístění nájezdu pro sta-

veniště za měsíční nájemné 4.500 Kč + DPH. Rada města 

pověřuje starostku uzavřením smlouvy. 

Usnesení č. 32/101/22: RM schválila uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí darovací s Jihomoravským krajem, 

Žerotínovo nám. 449/3, 60182 Brno, IČ: 70888337 na bu-

doucí darování Jihomoravským krajem realizované stavby 

pod názvem „Přípojka jednotné kanalizace č. 2 Nemocnice 

Hustopeče“ na nabyvatele Město Hustopeče. 

Usnesení č. 33/101/22: RM doporučuje ZM ke schvále-

ní uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s 

Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 60182 

Brno, IČ: 70888337 na budoucí darování části pozem-

ku Města Hustopeče parc.č. KN 1074/1 o orientační 

výměře 204 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna Jihomoravskému 

kraji, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno s podmínkami, že 

vlastní darovací smlouva bude uzavřena teprve po vybu-

dování nového parkování Jihomoravským krajem v areálu 

Nemocnice Hustopeče v rozsahu alespoň 27 míst a vlastní 

darovací smlouva bude uzavřena společně s podpisem da-

rovací smlouvy Jihomoravským krajem realizované stavby 

pod názvem „Přípojka jednotné kanalizace č. 2 Nemocnice 

Hustopeče“ na nabyvatele Město Hustopeče, ve smlouvě 

se obdarovaný rovněž zaváže vybudovat další parkovací 

místa dle generelu nemocnice, a to do 2 let po odstranění 

objektů internátu a skladů. 

Usnesení č. 34/101/22: RM bere na vědomí uzavření hromad-

né licenční smlouvy s OSA – Ochranný svaz autorský pro 

práva k dílům hudebním, z.s., IČ: 63839997, Čs. armády 

786/20, Bubeneč, 16000 Praha, o užití hudebních děl s 

textem i bez textu při promítání zvukově obrazových zá-

znamů a audiovizuálních děl v kinech.

Usnesení č. 35/101/22: RM schválila realizaci Interiérů 

Střelnice dle vizualizace v celém rozsahu, mimo části ma-

lířské práce - malba „Radní s abatyší“.

Usnesení č. 36/101/22: RM schválila uzavření dodatku č.2 

k příkazní smlouvě se SafeThing s.r.o., Palackého třída 

1178/57, 612 00 Brno, IČO: 055 83 390, kterým se pro-

dlužuje doba na koordinaci činností dle BOZP na objektu 

Střelnice o 1 měsíc za 5.000 Kč + DPH. 

Usnesení č. 37/101/22: RM schválila uzavření Smlouvy o 

dílo se společností HaSt, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 

Hustopeče, IČ: 25325043 na zhotovení díla: Oprava zpev-

něné plochy u hřbitova, za nabídnutou cenu 399.000 Kč 

bez DPH. 

Usnesení č. 38/101/22: RM bere na vědomí kontrolu plnění 

úkolů ke dni 23.05.2022. 

Usnesení č. 39/101/22: RM bere na vědomí stížnost občanů na 

umístění včelstev za ulicí U Vodojemu

Usnesení č. 40/101/22: RM ukládá vedení města jednat s ná-

jemcem pozemku p.č. 4545/37 v k. ú. Hustopeče o zlepšení 

podmínek zde umístěných včelstev, aby došlo k  omezení 

jejich přeletu do zahrad domů ulice U Vodojemu.

Usnesení č. 41/101/22: RM schvaluje projektovou dokumen-

taci investora … na stavbu „Vinné sklepy, úprava a změna 

užívání, Na Hradbách parc.č. 378/8, 378/9, 377".

Usnesení č. 42/101/22: RM schválila zadání projekčních prací 

na „Návrh interiéru spojovacího krčku Bazén Hustopeče“ 

Ing. Arch. Heleně Strakové, IČ: 70446041, Brněnská 51, 

693 01 Hustopeče za cenu 24.645 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 43/101/22: RM bere na vědomí informaci vedení 

města Hustopeče o jednání s obcí Starovice o důvodech 

nezařazení obce Starovice do školských obvodů základních 

škol v Hustopečích. 

Usnesení č. 44/101/22: RM doporučuje ZM neschválení zařa-

zení obce Starovice do školských obvodů základních škol v 

Hustopečích. 

Usnesení č. 45/101/22: RM bere na vědomí zápis ze sociálně-

-zdravotní komise ze dne 18.05.2022. 

Usnesení č. 46/101/22: RM schválila Smlouvu o příspěvku na 

spolufi nancování sítě sociálních služeb obcí s rozšířenou 

působností Hustopeče pro rok 2022 s obcí Popice. Smlouva 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 47/101/22: RM doporučuje ZM ke schválení roz-

dělení dotací pro sociální služby působící v ORP Hustopeče 

na základě smluv o příspěvku na spolufi nancování sítě so-

ciálních služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro 

rok 2022, které město Hustopeče uzavřelo s jednotlivými 

obcemi. Rozdělení dotací pro jednotlivé sociální služby a 

smlouvy o poskytnutí dotace jsou přílohami zápisu. 

Usnesení č. 48/101/22: RM schválila uzavření Kupní smlouvy 

na pořízení 12měsíční licence Flowmon ADS Standard na 

12 měsíců provozu za cenu 149.995 Kč bez DPH od společ-

nosti Visitech, a.s., Košinova 59, 612 00 Brno, IČ 25543415. 

Usnesení č. 49/101/22: RM schválila uzavření dodatku ke 

Smlouvě s VISITECH a.s., Košinova 655/59, 612 00 Brno, 

IČO:255 43 415 na monitoring provozu internetové sítě 

s ohledem na zajištění kybernetické bezpečnosti za cenu 

25.000 Kč + DPH měsíčně. Text dodatku a smlouvy jsou 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 50/101/22: RM schválila objednávku Koncepce 

komunikace MěÚ Hustopeče, která bude součástí projektu 

"Automatizace a inovace pro město Hustopeče" (registrač-

ní číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016661) od 

dodavatele Veronika Nováková, IČ 14448041, Starovice 

406, za cenu 163.000 Kč. Dodavatel není plátce DPH. 

Usnesení č. 51/101/22: RM bere na vědomí zápis z Komise 

obřadů a slavností ze dne 04.05.2022 

Usnesení č. 52/101/22: RM schválila členský příspěvek města 

Hustopeče do Mikroregionu Hustopečsko pro rok 2022 ve 

výši 40.000 Kč. 

Usnesení č. 53/101/22: RM schválila uzavření dodatku č. 2 

ke smlouvě o poskytnutí fi nanční podpory na poskytová-

ní sociálních služeb č. JMK075258/22/OSV mezi Městem 

Hustopeče a Jihomoravským krajem, ve výši 1.519.500 Kč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 54/101/22: RM schválila uzavření dodatku č. 

9 k nájemní smlouvě uzavření s paní … k bytu č. 109b 

v Domě-Penzionu pro důchodce, kterou se prodlužuje 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti 
v měsíci květnu 2022
2. 5.1942 Ladislav Kočí
3. 5.1942 Anna Vrbatová 
16. 5.1942 Josef Štěpánek
17. 5.1942 Rudolf Lukl
28. 5.1929 Růžena Brožková

Zpracovala: Simona Procházková, 
komise obřadů a slavností

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

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

S láskou vzpomínají manžel Jiří, maminka Pavla a syn 
Dalibor s rodinou.

Již 12 roků spíš svůj tichý sen. Tvůj hlas se ztratil, Tvůj 
úsměv vítr s sebou vzal a nám jen vzpomínky, žal a bolest 
v srdci zanechal. 

Dne 9. června jsme vzpomněli 12. smutné výročí 
úmrtí manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, 
pana Vlastimila Šaláška z Hustopečí
a zároveň 23. července vzpomeneme jeho nedožité 
87. narozeniny.

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

stávající nájemní smlouva do 31.12.2022. Dodatek je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení č. 55/101/22: RM schválila přijetí paní …, nar. 

…, trvale bytem …, do Domu-Penzionu pro důchodce, 

Žižkova 960/1, v Hustopečích, byt č. 216, ke dni 10.06.2022. 

Usnesení č. 56/101/22: RM schválila uzavření nájemní smlou-

vy k bytu č. 216 v Domě-Penzionu pro důchodce, Žižkova 

960/1 v Hustopečích mezi Městem Hustopeče a paní …, 

trvale bytem …, s účinností od 10.06.2022. 

Usnesení č. 57/101/22: RM schválila bezplatný zábor čás-

ti travnatých ploch na p.č. 81/1 - Dukelského náměstí 

Apoštolské církvi, sboru Hustopeče, Kollárova 7, 693 01 

Hustopeče dne 22.6.2022 pro závěrečné posezení akce 

Modlitební karavan. 

Usnesení č. 58/101/22: RM schválila koupi přívěsu Faro Tractus 

263x150x35 750kg sklopný wood od dodavatele Tanatech, 

Lipnice 541/22; 59401 Velké Meziříčí, IČ: 04603664, poboč-

ka Podivín, Bratislavská, 691 45 Podivín za cenu 30.224,59 

Kč vč. DPH.  

Usnesení č. 59/101/22: RM schválila podání žádosti v rámci 

výzvy č. 3/2022 Národního programu Životní prostředí na 

nákup nákladního elektromobilu pro Městské služby. 

Usnesení č. 60/101/22: RM schválila vyřazení majetku dle při-

ložených protokolů. Jedná se o majetek: 

ORJ 255 – Vnitřní správa: 20.926,14 Kč 

ORJ 258 – OS MMG: 6.000 Kč 

ORJ 504 – OS MaK: 181.776 Kč 

Usnesení č. 61/101/22: RM schválila žádost o snížení ceny 

pronájmu sálu Kulturního domu Hustopeče pro Akademii 

Gymnázia TGM na 90 Kč/hod. ve dnech 28.06. a 29.06.2022. 

Usnesení č. 62/101/22: RM bere na vědomí oznámení o 

ukončení poskytování zdravotních služeb Stomatologie 

Hustopeče s.r.o., Mrštíkova 108/10, 69301 Hustopeče ke 

dni 30.06.2022

Usnesení č. 63/101/22: RM schválila vyvěšení moravské vlajky 

na státní svátky 05. a 06.07.2022.

Usnesení ze 102. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 13.06.2022 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/10/22: RM schválila program jednání dnešní 

RM. 

Usnesení č. 2/102/22: RM schválila výběr nejvýhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce ve zjed-

nodušeném podlimitním řízení: „Hustopeče – parkoviště u 

polikliniky“ uchazeče TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 

01 Hustopeče, IČ:29380421, s nabídkovou cenou včetně 

DPH 6.494.757,04 Kč

Usnesení č. 3/102/22: RM schválila pořadí dalších nabídek na 

veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném 

podlimitním řízení: „Hustopeče – parkoviště u polikliniky“:

2. STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 

60838744

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

IČ 25325043

4. EDMA, s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč, IČ 25558391

5. BS-IMEX, s.r.o., Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, IČ 63476711

6. PB SCOM, s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ 25397087

7. Dopravní Stavby Silnic s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 

1, IČ 07741561

8. CREATIVE BUILDINGS, s.r.o., Ctiradova 187/25, 643 00 Brno, 

IČ 29301793

9. PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, 

IČ 43005560

10. Stavby RUFA, s.r.o., Velké Němčice 597, 691 63 Velké 

Němčice, IČ 29313449

11. INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1141/42, 772 00 Olomouc, 

IČ 25374311

12. TOPSTAV s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ 45274924

Usnesení č. 4/102/22: RM schválila uzavření Smlouvy o 

dílo na plnění z veřejné zakázky na stavební práce ve 

zjednodušeném podlimitním řízení: „Hustopeče – parkovi-

ště u polikliniky“ s TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 

Hustopeče, IČ:29380421, s nabídkovou cenou včetně DPH 

6.494.757,04 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

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

Městského úřadu Hustopeče

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

▲ Krátkodobě nebo raději dlouhodobě 
pronajmu starší vinohrad ve Starovicích, trať 
Zádvorník - asi 600 hlaviček - (VZ, NG, TR, SV, 
FR, MP). Pouze vážnému zájemci, dobrému 
vinohradníkovi. Telefon: 774 470 415.

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

INZERCE

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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Dne 24. června jsme vzpomněli 1. smutné výročí,
 kdy nás navždy opustila milovaná maminka, 
paní Sylva Čerňanová.

S láskou stále vzpomínají synové Marek a Robert. 

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal na tebe zapomenout.

Dne 28. června by se dožila 81 let 
naše milovaná maminka, babička, 
paní Ludmila Kiliánová.

S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami a syn Radek.

Kdo tě znal, vzpomene.
Kdo měl rád, nezapomene.

Dne 29. června vzpomeneme 8. smutné výročí 
úmrtí pana Jana Chaloupky.

Stále vzpomíná celá rodina.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 3. července vzpomeneme 24, výročí úmrtí 
pana Jana Havla z Hustopečí.

Stále vzpomíná manželka a syn Miroslav s rodinou. 

Kdo v srdcích žije,  neumírá. 

Dne 14. července vzpomeneme 10. smutné výročí 
úmrtí, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, pradědeček,  
pan Tomáš Šebesta.

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 20. července vzpomeneme 9. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, 
babička a prababička, paní Josefa Hamerníková 
z Hustopečí. 

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou. 

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

Dne 29. července by se dožil 48 let 
pan Josef Veverka.

S láskou vzpomínají manželka, dcery, maminka 
a celá rodina. Děkujeme všem přátelům a známým za 
vzpomínku.

Dne 19. srpna by se dožila 79 let 
paní Květoslava Ryšavá.

Vzpomíná manžel a synové s rodinami.

Život byl s tebou krásný, měl jsi nás všechny rád.
Ten, kdo Tě nejvíce miloval, nepřestane nikdy vzpomínat.

Dne 22. srpna by se dožil 67 let pan Otto Wetter
z Hustopečí.

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

Kdo byl milován, není zapomenut …

Dne 30. srpna vzpomeneme 
37. výročí úmrtí naší dcery a sestry
Janičky Tělupilové z Hustopečí,
která by se dne 13. září dožila 44 let. 

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají 
rodiče, sourozenci a rodina Svobodova ze Šakvic.

Marie a Bohumil Vejpustkovi
Babičko a dědečku, byli jste tu chviličku,
vzpomínky však veselé stále v sobě neseme.

Děkujeme, vnučky a pravnoučata.

Tak jak z Vašich očí zářila láska a dobrota,
tak nám budete chybět do konce života.

Dne 26. června tomu bylo osm let, kdy nás navždy 
opustila naše maminka a babička, 
paní Růžena Halmová z Hustopečí
a dne 7. července to bude 30 let, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek a dědeček, 
pan Václav Halm z Hustopečí.

Stále vzpomínají syn Václav a dcery Věra a Jana 
s rodinami.





sobota

27. 8.
2022

14:00  začátek
16:00  obřad Zarážení hory

  (ulice Na Hradbách)

Hustopečský Krajcárek · Darebný ženy  · Michal Silnica
Vstup na program zdarma •  Degustační sklenička s brožurkou 100 Kč

HUSTOPEČE

h
u

st
op

ec
e.

cz

Letní scená areál M-klubu, Herbenova ul.
Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418
on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 
cena vstupenky: 250 Kč

  20. 8.
  HUSTOPEČE

19.30
sobota 20

22

hraje: ROMAN ZACH
scénář, režie: LUBOŠ BALÁK

Letní
scéna

Po 
em

 m
uži touží 2

Kom
edie, 

esko, 2022, 95 m
in.

Znám
í neznám

í
Kom

edie, 
esko, 2021, 103 m

in.

Prvok, Šam
pón, Te

ka a Karel
Kom

edie / Dram
a, 

esko, 2021, 118 m
in.

H
ádkovi

Kom
edie, 

esko, 2022

 Kdyby radši ho
elo

Kom
edie / Dram

a, 
esko, 2022, 87 m

in.

 Zakletá jeskyn
Pohádka / Fantasy / Rodinný
Slovensko / 

esko / M
a

arsko, 2022, 102 m
in..

Letní kino
Pod ořechem

út 12. 7. st 13. 7. pá 15. 7. so 16. 7.. Ne 17. 7..čt 14. 7. 

Hustopeče

M-klub, Herbenova, Hustope e. 
Promítá se po setm ní (po 21. hod.) 

a za každého po así. 
Vstupné 100 K , prodej pouze na míst , 

pokladna otev ena od 20.30 hod.

2022
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