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Vážení spoluobčané,
skončily letní prázdniny se spoustou kulturních a společenských akcí, 
skončila hlavní doba dovolených, dětských táborů a poznávání nových 
míst i nových kamarádů. Počasí téměř bez deště, klesaly hladiny 
spodních vod, že jsme dokonce dostali doporučení šetřit pitnou vodou. 
Naštěstí se nenaplnily krizové scénáře a voda z kohoutků nám tekla 
bez problémů. Na letním koupališti bylo živo, stejně jako ve vinařských 
uličkách - turisté i místní si užívali volna za krásného letního počasí.

Ve městě jsme pokračovali v započatých investicích. Ještě před 
dokončením budeme moci částečně využívat nově budovaného 
parkoviště u polikliniky, pěší budou moci projít po novém chodníku 
k lékaři. Světla veřejného osvětlení se brzy rozsvítí kolem chodníku 
za Pavučinou a stavební ruch je také vidět na propojce mezi ulicemi 
Brněnská, Kollárova a Jiráskova. Povedlo se vybudovat důstojné parkování u hřbitova a dokončit 
osvětlení nové komunikace na ul. Žižkova směrem ke kruhovému objezdu. V domě U Synků se dokončuje 
ochranná stěna, abychom v září mohli nádvoří bez omezení užívat. Od zhotovitele jsme převzali hotovou 
opravu střechy na domě po paní Nohelové a dokončovací práce probíhají na komplikované opravě jedné 
z nejstarších budov v Hustopečích – na bývalé Střelnici v ulici Na Hradbách.

V pátek 23. a v sobotu 24. září nás čeká významná vzpomínková akce, která připomene 400. 
výročí vyhnání novokřtěnců z Hustopečí. Při této příležitosti přijedou potomci hutteritů (habánů) 
především z USA a Kanady k nám do Hustopečí, aby si tuto událost připomněli a také aby byli u otevření 
zrekonstruované studny na ul. Svat. Čecha, která dostává nový vzhled a bude u ní odhalena pamětní deska 
zakladatele tohoto hnutí Jakoba Huttera. K tomuto výročí (spolu s výročím 450 let povýšení Hustopečí na 
město) vyšla brožura, která obě významná výročí připomíná a kterou můžete zakoupit v informačním 
centru na Kině. 

Ve stejném termínu nás čekají komunální volby. V pátek a v sobotu využijte svého práva volit 
a jděte podpořit volební stranu nebo jednotlivce, kterým věříte a kteří budou další čtyři roky město vést 
a rozhodovat. V tomto čísle najdete zhodnocení čtyř roků působení naší koalice ve vedení města. Chci 
na tomto místě poděkovat všem zastupitelům i aktivním občanům, všem zaměstnancům samosprávy 
i státní správy za skvělou spolupráci a reprezentaci města Hustopeče. 

Vážení spoluobčané,
přeji vám vše dobré – žákům a studentům radost z učení a vzdělávání se, jejich kantorům, vychovatelům 
i rodičům pevné nervy a trpělivost ve výchově a nám všem klidnější dobu. Bohužel nás nečekají léta 
hojnosti a konjunktury, ale další měsíce budou skromnější, kdy budeme muset více zvažovat, co koupíme, 
kam pojedeme, co si můžeme dovolit. Důležité je, abychom zůstali zdraví a měli oporu ve svých rodinách, 
přátelích, na svých pracovištích. Užijte si krásný barevný podzim.

Hana Potměšilová, starostka

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

Vážení spoluobčané, 
ve dnech 23.–24. září nás čekají komunální 
volby, ze kterých vzejde nové zastupitelstvo. 
To bude v ná sledujících čtyřech letech udávat 
směr našeho města a rozhodovat o investicích 
i běžných výdajích. Právě nyní je čas na bilan-
ci končícího volebního období, na pomyslné 
skládání účtů. 

Na investiční výdaje putovalo v letech 
2019–2022 přes 280 milionů korun, což je 
o téměř 100 milionů více než v předchozím 
volebním období. Investiční dotace z národ-
ních i evropských zdrojů pokryly v uplynulých 
čtyřech letech téměř polovinu těchto výdajů 
a dosáhly výše 140 milionů korun. Díky těmto 
částkám se podařily dokončit a zahájit desítky 
velkých i drobnějších projektů. 

I z pohledu zadluženosti hospodaří město 
zodpovědně. Podle zákona o pravidlech rozpoč-
tové odpovědnosti je zadluženost nadměrná 
v případě, kdy přesahuje 60 % průměrného 
příjmu za poslední čtyři roky. Hodnota tohoto 
ukazatele pro Hustopeče je 10 % a jedná se 
o jeden úvěr v aktuální hodnotě 26 milionů 
korun (průměrné roční příjmy činí 253 milionů 
korun), který pomohl se zaplacením komplet-
ní rekonstrukce kina a s dalšími investičními 
projekty.

Rozvoj v oblastech dopravy, sportu, školství, 
kultury, volného času a zeleně není vizitkou 
jen radních, ale velké poděkování si zaslouží 
zodpovědní zastupitelé, členové komisí rady 
města i výborů zastupitelstva, ale například 
také zaměstnanci státní správy a samosprávy 
a vy, aktivní občané našeho města. 

Podívejte se na přehled těch nejzásadněj-
ších projektů, které se povedlo zrealizovat za 
uplynulé čtyři roky.

Doprava a bezpečnost
· Nová parkoviště získaly ulice Žižkova, Tábo-

ry, Šafaříkova, Brněnská i okolo hřbitova, 
přestupní terminál u vlakového a autobuso-
vého nádraží pak přispěl další stovkou parko-
vacích míst, nové parkoviště roste rovněž 
vedle polikliniky.

· Nové bezbariérové chodníky využívají lidé 
v ulicích Hybešova, Žižkova, Tábory, Komen-
ského, Údolní, Brněnská či Šafaříkova. Rekon-

strukce se pak dočkaly chodníky v ulicích 
Družstevní, Bratislavská a Polní a zbrusu 
nový chodník je i kolem CVČ Pavučina.

· Z komunikací jsou v novém kabátě Tábo-
ry, Alšova, horní část Dukelského náměstí 
a nová silnice propojila ulici Žižkova s kruho-
vým objezdem směrem na Velké Němčice na 
hranici katastru.

· Další dvě dokončené etapy cyklostezek navá-
zaly na tu ze Starovic a směrují mimo jiné 
kolem obou základních škol až k vlakovému 
nádraží.

Životní prostředí
· Ostrovy plné trav, keřů a zeleně, jejichž 

úkolem je rozbít pusté lány polí a pomoci 
lépe zadržovat vodu v půdě vyrostly v loka-
litě Křížového vrchu směrem na Šakvice až 
ke kruhovému objezdu u průmyslové zóny, 
v oblasti Nad Úvozem a Koutů směrem na 
Starovičky (celkem 10 hektarů) a v realizaci je 
výsadba směrem na Starovice. 

· Samozřejmostí je péče jak o stávající vzrostlé 
stromy, tak i výsadba těch nových. Zazelenily 
se frekventované lokality města, okolí auto-
busového nádraží či areál Formanky. 

· V Tesárkově údolí roste ovocný sad.
· V areálu městských služeb a v blízkosti kina 

přibyly dvě retenční nádrže, které slouží 
k zachytávání dešťové vody a efektivnějšímu 
hospodaření s ní.

Školství
· Žáci na Základní škole Komenského mohou 

od roku 2019 využívat nové odborné učebny, 
škola se po rekonstrukci zároveň stala bezba-
riérovou a upravil se také venkovní prostor. 
Projekt za více než 50 milionů korun zaplati-
la z velké části dotace.

· V rámci obdobného dotačního projektu 
byla bezbariérově upravena také budova ZŠ 
Nádražní, inovovány odborné třídy a jazyko-
vá učebna a upravena je i fasáda.

· Navýšení kapacity dětí v mateřských školách 
zajistil projekt nástavby v MŠ Na Sídlišti. 
S nástavbou byly spojeny další nutné výdaje, 
mezi které patří bezbariérové úpravy, tech-
nologické změny kuchyně, vybavení nových 
tříd a revitalizace školní zahrady. S projek-

tem za více než 50 milionů rovněž výrazně 
pomohla dotace.

Volný čas
· Nové Centrum volného času Pavučina přiví-

talo první návštěvníky v roce 2019. Dvoupod-
lažní budova za více než 30 milionů korun 
(cca polovinu pokryly peníze z dotace) slouží 
dětem i dospělým, kteří zde tráví svůj volný 
čas v kroužcích i vzdělávacích aktivitách, 
zázemí zde našla i sociální služba. Zásadní 
úpravou prošel i venkovní areál Pavučiny, kde 
nyní nechybí například venkovní učebna, 
motýlí záhon, hmatové stezka, voliéry, altán 
a různorodá zeleň.

Kultura
· Rekonstrukce se dočkala také budova místní-

ho kina, do kterého mohli návštěvníci zavítat 
poprvé v březnu 2019. V multifunkčním sále 
kina si přijdou na své fanoušci fi lmů, diva-
del, koncertů či besed. V budově kina je také 
malá scéna a kavárna – v patře pak školicí 
místnost. Zázemí zde našel také Marketing 
a kultura města Hustopeče. 

· Pokračují práce na rekonstrukci historické 
budovy bývalé Střelnice, s fi nancováním 
pomáhají dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj a Jihomoravského kraje.

· Kompletní rekonstrukci mají za sebou hřbi-
tovní kaple i boží muka, opravena je střecha 
domu po paní Nohelové.

Sociální oblast a rozvoj města
· Dva bytové domy s podporovaným bydle-

ním vyrostly v Žižkově ulici. V prvním, kde se 

Skládáme účty posledních čtyř let

Údolní je hotová od konce srpna 2021.

Nástavba U Rybiček navýšila kapacitu.

Do nového kina dorazili návštěvníci poprvé v březnu 
2019.

Pavučina slouží dětem i dospělým.
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nachází 11 bytů, nalezli svůj domov senioři 
a zdravotně znevýhodnění, ve druhém, se 
šesti byty, pak rodiny v nouzi. Projekty v souč-
tu za 26 milionů korun podpořily z téměř 
60 % dotace z národních i evropských zdrojů.

· Dle aktuálních potřeb se realizovaly opravy 
na budovách ve vlastnictví města. Pracovalo 
se například na obnově sociálních zařízení 
na Formance za bezmála 6 milionů korun, 
na úpravách v penzionu pro seniory, omít-
kách v domě U Synků, výmalbě a úpravách 
v základní umělecké škole, na zateplení poli-
kliniky za téměř 4 miliony korun a dalším.

Sport
· Krytý bazén dostal fi nanční injekci za více 

než 25 milionů korun. V novém jsou vestibul, 
šatny, ohřívárny i sociální zařízení. Došlo také 
ke kompletní výměně technologie bazénové 
vody a byl realizován projekt EPC na výměnu 
kotlů a kogenerační jednotky. 

· V rámci participativního rozpočtu, ve kterém 
měli hlavní slovo občané města, se podařilo 
vybudovat discgolfové hřiště na Křížovém 
vrchu.

· V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce 
městského stadionu. Ta probíhala ve spolu-

práci s TJ Agrotec. Městský rozpočet ji, spolu 
s rekonstrukcí beach volejbalového hřiště, 
podpořil částkou 10 milionů korun.

· Mezi další opravy patří úprava povrchu hřiš-
tě u ZŠ Komenského nebo podlaha, dveře, 
podhledy a vytápění ve sportovní hale.

Ať se našemu městu i nadále daří a Husto-
peče jsou krásným místem k životu.

Členové RM.
Hana Potměšilová,

starostka města (Nestranné Hustopeče)
Bořivoj Švásta, 

místostarosta města  (Zdravé Hustopeče)
Mgr. Ing. Zbyněk Háder,

 radní pro sport (Nestranné Hustopeče)
Ing. Ivana Bundilová,

 radní pro dopravu (Nestranné Hustopeče)
Michal Stehlík, radní 

pro investice a rozvoj města (Zdravé Hustopeče)
Bc. Michal Vejpustek,

radní pro sociální oblast (ČSSD)
Bc. Josef Horák,

radní pro kulturu a rodinnou politiku (KDU-ČSL)

Účast zastupitelů na veřejných zasedáních
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1 Bundilová Ivana Ing. 1 3,57 % N
2 Florusová Ingrid 4 14,29 % N N N N
3 Háder Zbyněk Ing.Mgr. 7 25,00 % N N N N N N N
4 Homola Richard 0 0,00 % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Vedra Petr Ing. 14 60,87 % X X X X X N N N N N N N N N N N N N N
5 Horák Josef Bc. 2 7,14 % N N
6 Ivičič Stanislav Ing. 0 0,00 %
7 Marková Blanka Mgr. 3 10,71 % N N N
8 Nešporová Blanka Mgr. 9 32,14 % N N N N N N N N N
9 Ondrová Martina 5 17,86 % N N N N N

10 Potměšilová Hana PaedDr. 1 3,57 % N
11 Poul Milan MUDr. 5 17,86 % N N N N N
12 Rybář Zdeněk 3 10,71 % N N N O
13 Sadílek Libor 10 35,71 % N N N N N N N N N N
14 Sedláček Zdeněk Ing. 10 35,71 % N N N N N N N N N N
15 Semerád Petr Mgr. 6 21,43 % N N N N N N
16 Schejbal Pavel Ing. 17 60,71 % N N N N N N N N N N N N N N N N N
17 Stehlík Michal 7 25,00 % N N N N N N N
18 Svoboda Marek 16 72,73 % N N N N N N N N N N N N N N N N X X X X X X X

Vachala Oldřich Ing. 1 16,67 % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X N
19 Švásta Bořivoj 0 0,00 %
20 Tupý Zdeněk Ing. 1 3,57 % N
21 Vejpustek Michal Bc. 0 0,00 %

Počet nepřítomných zastupitelů na 
jednotlivých jednáních ZM 0 2 5 5 5 4 1 2 0 3 3 5 7 2 4 3 4 3 7 7 9 6 5 5 4 5 9 7 0

N – zastupitel nepřítomen na zasedání                     X – zastupitel odstoupil z funkce                     O – zastupitel odešel z jednání
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V ulici Žižkova vyrostla "dvojčata". Obnovy se dočkal také krytý bazén.
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Končícím zastupitelům děkujeme za jejich čtyřletou práci. 
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 12. 7. Radní se sešli na své 104. schůzi. Řešili 
opravy hřišť i místních komunikací, zpracová-
ní projektové dokumentace na rekonstrukci 
penzionu pro seniory, protidrogový program 
pro základní školy i dotaci na zeleň. 

Zásadní obnova čeká hřiště u Pavučiny 
a v ulici Okružní, dělníci opraví i místní komu-
nikace. „U obou hřišť se jedná o rekonstrukci 
asfaltových povrchů, které vyjdou celkem na 
téměř milion korun. Letní měsíce využijeme 
také k drobným opravám vytipovaných silnic 
a chodníků. Ty se dotknou ulic Šafaříkova, 
U Větrolamu, U Vodojemu, Palackého, Vinař-
ské, Alejní a Masarykova náměstí,“ vysvětlila 
starostka Hana Potměšilová.

Městskou kasu obohatí 50tisícová dotace 
z Jihomoravského kraje na zeleň. Určená je 
na následnou péči o nově vysazené stromy 
a keře, které přibyly například v ulicích Alšova, 
Údolní nebo v okolí kina, i na zdravotní ořezy 
stromů.

Rozpočet města zaplatí protidrogový 
program pro žáky obou hustopečských 
základních škol. Vyjde na 38 tisíc korun. 

„Reagujeme na znepokojivou situaci ohledně 
užívání měkkých i tvrdých drog žáky. Zaměst-
nanci našeho sociálního odboru zprostředko-
vali školám nabídku břeclavského K – centra 
(Kontaktní centrum s terénním programem 
Břeclav), které spolupracuje s řadou odbor-
níků i s lidmi, kteří mají s drogami vlastní 
negativní zkušenost. Žáky formou společných 

besed upozorní na největší rizika spojená 
s návykovými látkami,“ doplnila Potměšilová.

Radní objednali zpracování projektové 
dokumentace na stavební úpravy penzionu 
pro seniory. „Budova penzionu volá po více než 
pětadvacetiletém provozu po obnově. Zadaný 
projekt za téměř půl milionu korun defi nu-
je rozsah potřebné rekonstrukce a současně 
bude podkladem pro žádost o dotaci z progra-
mu Zelená úsporám, která by mohla se zapla-
cením pomoct,“ uvedla Potměšilová. 

Základní škole Nádražní bude navýšen 
příspěvek o cca 66 tisíc korun. Peníze využi-
je na rekonstrukci elektroinstalace v jedné 
z učeben.

-hrad-

Z jednání radních: Rekonstrukce hřišť i opravy komunikací

 11. 7. Zastupitelé usedli k jednacímu stolu 
ve čtvrtek 7. července. Kromě Dukelského 
náměstí řešili i kuchyni v ZŠ Komenského, 
která pomalu dosluhuje.

Připravený projekt na výměnu povrchů 
v části Dukelského náměstí dostal od zastu-
pitelů i napodruhé stopku. „Rekonstrukce 
se měla týkat okolí kostela sv. Václava, které 
pokrývá stará betonové dlažba, asfaltové 
plochy ve spodní části náměstí, které slouží 
jako tržiště, a asfaltu podél silnice v horní části 
náměstí, kde projekt počítal rovněž s vybudo-
váním podélných parkovacích stání,“ vysvětlila 
záměr projektu starostka Hana Potměšilová. 

Částka zhruba 5,5 milionů korun, která byla na 
akci vyčleněná, zůstává v městské kase.

V rámci 4. rozpočtového opatření zastu-
pitelé navýšili příspěvek pro ZŠ Komenské-
ho. Ten bude použitý na výměnu pečicí pánve 
a konvektomatu do školní kuchyně a poříze-
ní kotle na ohřev vody a topení ve sprchách 
a šatnách u nafukovací haly.

Na stůl se zastupitelům dostalo i téma 
školní kuchyně v ZŠ Komenského. Na té se 
podepisuje zub času a volá po obnově. „Máme 
vypracovaný projekt, který kompletní rekon-
strukci zařízení a vybavení kuchyně nacenil 

na téměř 55 milionů korun. Ve hře jsou i další 
varianty, a to zejména stavba zbrusu nové 
kuchyně, která by zásobovala vybraná školská 
zařízení v Hustopečích. Prostory se nabízejí 
buď v ulici Komenského (současné odloučené 
pracoviště MŠ U Rybiček) nebo přímo v nově 
plánované zástavbě za ulicí Generála Peřiny 
(směrem na Starovice), kde vznikne i nová 
mateřská škola,“ přiblížil záměry místostaros-
ta Bořivoj Švásta. Ten zdůraznil rovněž nutnost 
zachování kontinuity fungování školní kuchy-
ně, do které každý den zavítá až 800 strávníků.

-hrad-

Zastupitelé opět nepodpořili obnovu povrchů na náměstí

 2. 8. První srpnový den se k jednacímu 
stolu posadili radní města při své 105. schůzi. 
Na programu měli přes 40 bodů, z nichž vybí-
ráme ty nejdůležitější. Více informací najde-
te v podrobném zápisu na webu města. 

Rekonstrukce Střelnice získala dotaci 
z kraje

Radní schválili uzavření smlouvy s Jiho-
moravským krajem o poskytnutí dotace ve 
výši 250 000 Kč na rekonstrukci interiérů 
objektu Střelnice v ulici Na Hradbách. Dalších 
600 000 Kč na opravy poputuje z Fondu malých 
projektů. „Původně jsme počítali s mnohem 
vyšší dotací z kraje, čímž bychom se vyhnuli 
vícezdrojovému fi nancování, nicméně stalo se, 
a proto jsme vděční za spolupráci s Habovkou. 
Díky společnému projektu „Tvář města Husto-
peče a obce Habovka v proměnách času“ získá 
Habovka přes 100 tisíc korun, zbytek půjde 
k nám,“ dodala starostka Hana Potměšilová.

Historický objekt již dostal novou střechu, 

hotové jsou elektroinstalace a vnitřní a vnější 
omítky. V nejbližších dnech se dokončí podla-
hové vytápění a budova se osadí okny.

Na nový chodník nové veřejné osvětlení, 
úsporné lampy po celém městě

Do konce září bude podél nově zbudova-
ného chodníku, který v Nerudově ulici lemuje 
areál Pavučiny, instalováno 6 sloupů veřejné-
ho osvětlení s úspornými zářivkami. „Měst-
skou kasu tato investice vyjde na necelých 
300 000 Kč bez DPH a ještě ušetříme na ener-
giích,“ počítá místostarosta Bořivoj Švásta.

Současně Rada města schválila zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na výměnu svítidel veřejného osvět-
lení ve vybraných lokalitách ve městě. Město 
získalo dotaci z Ministerstva práce a obcho-
du ve výši 4 miliony korun. „Musím pochválit 
investičního technika Karla Svobodu a projek-
tovou manažerku Evu Bohutínskou, díky jejich 
práci se realizace stihne do konce tohoto 

kalendářního roku. Tím pádem budeme moci 
zažádat o stejnou dotaci i příští rok. Podaří 
se nám tak vyměnit asi polovinu všech hlavic 
veřejného osvětlení ve městě. A opět ušetříme 
na energiích, protože všechny nové hlavice 
budou úsporné,“ nešetřila chválou starostka.

Penzion pro seniory čeká oprava výtahu 
a poměrové měřáky na radiátory

V Penzionu pro důchodce již delší dobu 
nefunguje z důvodu prasklého pístu větší ze 
dvou výtahů, jimiž dům disponuje. Radní 
proto schválili výměnu pístu i s agregátem 
v ceně necelých 400 000 Kč. Hotovo bude do 
konce září.

Souběžně s opravou výtahu schválili radní 
i instalaci poměrových měřidel topných nákla-
dů v jednotlivých bytech Penzionu. „V Penzi-
onu pro důchodce se aktuálně účtují náklady 
na vytápění podle podlahové plochy jednot-
livých bytů, nikoliv podle skutečné spotřeby. 
Náklady na vytápění se zvyšují, a proto je 

Radní jednali: Ve městě přibude úsporné veřejné osvětlení
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Zmenšený model sochy, která bude součástí kašny.

Své příspěvky můžete zasílat i vy! A to na mail listy@hustopece.cz.

vhodné náklady účtovat dle skutečné spotře-
by v jednotlivých bytech,“ zdůvodnila pořízení 
měřidel vedoucí Správy a údržby budov Vero-
nika Košuličová. Náklady na instalaci se pohy-
bují okolo 80 000 Kč.

Nádvoří Domu U Synků ozdobí umělecká 
kašna

Radní schválili uzavření smlouvy o dílo 
s polskou výtvarnicí Evou Ross-Baczynskou, 
jejíž fontána s plastikou královny-vdovy Eliš-
ky Rejčky bude zdobit nádvoří domu U Synků. 
V roce 2023 totiž uplyne 700 let od doby, kdy 
tato panovnice Hustopeče zakoupila a město 
se stalo majetkem královnou nově založené-
ho cisterciáckého kláštera Králové na Starém 

Brně. "Je to významná událost v historii města, 
proto chceme, aby se na ni pamatovalo. Bron-
zová fontána se sochou v životní velikosti 
bude umístěna v zadním traktu nádvoří, aby 
byla ihned vidět i z průjezdu pod muzeem. 
V současné době se již pracuje na přívodu vody 
a zvažujeme, kam přesunout sochu Kvasinky 
vinné, která zdobila nádvoří doposud," dodala 
starostka Potměšilová. Nádvoří domu U Synků 
nebylo pro instalaci sochy vybráno náhodně. 
Ústně se tradovalo, že právě dům U Synků 
byl sídlem cisterciáckých abatyší při jejich 
pobytech v Hustopečích. Celkové náklady na 
uměleckou kašnu dosahují 1 000 000 Kč.

-nov-

 23. 8.Radní se sešli na své 106. schůzi 
o prázdninách, v pondělí 22. srpna. Stanovi-
li režim na parkovišti u polikliniky, vyhlásili 
záměr pronájmu prostor v kině, povolili zábor 
v ulici Mrštíkova pro akci Zažít město jinak 
a mysleli už i na advent a vánoční svátky. 

Radní řešili provoz nově vznikajícího 
parkoviště u polikliniky a domova pro senio-
ry. „Parkoviště bude zpoplatněné od pondělí 
do neděle, vždy od šesti ráno do osmé večerní. 
První dvě hodiny budou jedna za 10 korun, za 
třetí hodinu stání zaplatí uživatelé 20 korun 
a za každou další 30 korun. Celková částka je 
zastropovaná na maximální výši 200 korun 
za kalendářní den,“ vysvětlil režim parkování 
místostarosta Bořivoj Švásta. Držitelé průkazu 
ZTP zaparkují zdarma. 

Kavárna ve foyer kina hledá nového provo-
zovatele, radní vyhlásili záměr pronájmu. 

„Nabízíme volné prostory čítající bar s uzamy-
katelným skladem, kuchyňkou a posezením 
v budově kina. Konkrétní využití není striktně 
stanoveno, místo se hodí pro kavárnu, cukrár-

nu, chlebíčkárnu nebo další zajímavý projekt,“ 
uvedla starostka Hana Potměšilová. 

Zažít město jinak. Pro netradiční akci, 
kterou ožijí Hustopeče a několik desítek 
dalších českých a moravských měst, potvrdili 
radní uzavírku Mrštíkovy ulice v sobotu 17. září 
od 12 do 21 hodin. Organizace události, která 
má tradici již od roku 2006, se v Hustopečích 
ujal spolek Narana. „Jedná se o takové soused-
ské slavnosti, jejichž program vytvářejí dobro-
volníci z řad obyvatel daných lokalit. Postavené 
jsou na společném sdílení veřejného prostoru. 
Vítány jsou všechny věkové i zájmové katego-
rie,“ přiblížila význam akce Potměšilová.

Přesto, že kalendář hlásí srpen a venku 
panují letní dny, naši radní hledí kupředu 
a objednali na adventní a vánoční dobu 
dřevěný betlém. „Jedná se o tři fi gurky z lipo-
vého dřeva, Marii, Josefa a Ježíška, v životní 
velikosti. Svatá trojice z dílny sochaře Vikto-
ra Valeše ozdobí Dukelské náměstí,“ doplnil 
informace Švásta.

-hrad-

Z rady: Režim parkování u polikliniky i nový betlém

Radní vybrali betlém, který ozdobí Dukelské náměstí 
v době adventní a vánoční.

 21. 7. Při procházkách do přírody v okolí 
Hustopečí v těchto dnech jistě narazíte na 
vysoké silně vonící rostliny s plnými fi alovými 
květy. Oku lahodící pohled však nedělá radost 
botanikům ani zemědělcům. Klejicha hedváb-
ná, jak se tato nápadná bylina jmenuje, je 
vysoce invazivní a ve volné přírodě rozhodně 
nemá co dělat. „Klejicha je původem ze sever-
ní Ameriky a k nám se dostala jako okrasná 

rostlina. Přestože nepůvodních druhů jsou 
u nás stovky, tak jen málokteré se dokáží takto 
rychle a intenzivně šířit. U klejichy je to dáno 
tím, že se rozmnožuje jak oddenky, tak seme-
ny. Navíc obsahuje jedovaté látky, proto se jí 
vyhýbají i zvířata,“ seznamuje nás s vetřelcem 
Petr Berka z Odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu Hustopeče. 

V původních oblastech se klejicha využí-

vala jako přadná rostlina a u nás si ji oblíbili 
především včelaři pro její medonosnost. To 
je také možný důvod jejího velkého rozšíření 
na jižní Moravě, kde ji podle některých zdro-
jů včelaři sami pěstovali pro svá včelstva. Již 
několik let se však její šíření volnou přírodou 
vymyká kontrole. „Nebezpečné je to proto, že 
se nám šíří v těsné blízkosti chráněných lokalit 
a časem se může stát, že vytlačí všechny naše 

Do přírody v okolí města prorůstá invazivní Klejicha hedvábná

▶
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Klejichu si oblíbili především včelaři pro její medonosnost

 11. 8. V dubnu loňského roku začala rekon-
strukce jedné z nejstarších budov ve městě. 
Historická střelnice v minulosti sloužila 
k obraně města. V 90. letech minulého století 
v ní fungovala diskotéka, ale od požáru v roce 
2008 chátrala. Město stálo před rozhodnutím, 
jestli budovu zbourat nebo opravit. „Nakonec 
vyhrála varianta rekonstrukce, ale od samé-
ho začátku jsme věděli, že to nebude jedno-
duché. Už při vyklízení se ukázalo, že požár 
z roku 2008 ji poškodil více, než se odhadova-
lo, a že se bude muset důsledně prověřit stati-
ka,“ popisuje krušné začátky rekonstrukce 
místostarosta Bořivoj Švásta. 

Podezření potvrdily i další statické 
průzkumy a po začátku stavebních prací se 
postupně objevovaly nové a nové problémy. 
Třeba nedostatečná hloubka základů, padající 

věžička na střeše nebo naklonění celé budovy 
o 30 centimetrů směrem do silnice. Veškeré 
nápravy vedly k navýšení ceny a prodlouže-
ní termínu dokončení o celý rok. „Co se týká 
fi nancí, tak se stavba navýšila o půl milionu. Se 
stavební fi rmou jsme se domluvili, že žádné 
další náklady si účtovat nebude, protože cena 
je pro nás kvůli dotacím zásadní. Proto se spíše 
posouvaly všechny termíny,“ dodává místosta-
rosta.

V současné době je statika i střecha již zajiš-
těná. Hotové jsou elektroinstalace, podlahové 
vytápění, venkovní omítky. V nejbližší době se 
budou osazovat železná okna a dokončuje se 
suterén, kde bude mít své místo sklep a soci-
ální zařízení. Celková suma na rekonstrukci 
budovy dosahuje 5,3 milionu korun, z čehož tři 
miliony pokryje dotace Ministerstva pro míst-

ní rozvoj.
Dotace se podařilo získat i na násled-

né vybavení hotových prostor. Celkem 
250 tisíci pomůže Jihomoravský kraj a dalších 
600 000 získá město z Fondu malých projektů 
díky spolupráci se slovenskou partnerskou obcí 
Habovka. Dominantou hotových prostor bude 
historický vinný lis, velkoformátová historic-
ká mapa města, osvícené expozice v podlaze, 
přiznané krovy a trámy s podhledem do nově 
oplechované věžičky, a mnoho dalšího.

Zástupci města i stavební fi rmy se shod-
nou na tom, že hotové dílo zkrátka bude stát 
za všechny peripetie při rekonstrukci a svého 
rozhodnutí pustit se do oprav nelitují. „Samo-
zřejmě že mnohem jednodušší by bylo celou 
budovu zbourat a postavit ji znovu. Těch 
komplikací, které jsme tu během stavby našli 
a museli řešit, bylo na jeden objekt až moc, 
řekl bych. (smích) Ale jako stavař vám můžu 
říct, že se z této rekonstrukce stala moje srdco-
vá záležitost. Věci, které jsme tu objevili, ty 
historické postupy, které budou přiznané, už 
v dnešní době nikdo nedělá, žádný řemeslník. 
Proto jsme se s městem dohodli i na fi nancích, 
protože tady vidíme věci, kterých si vážíme 
a které by se měly uchovat pro budoucí gene-
race. Už jen samotný krov, který skvěle doplní 
navržený interiér, je sám o sobě nádherný. 
Hledali jsme hliněné omítky, které oživí 
výklenky kolem oken, hráli jsme si i s denním 
světlem, které bude prostor osvětlovat nejen 
z bočních oken, ale i z nové věžičky. Bude to 
opravdu krásný a prestižní sál,“ nešetřil chvá-
lou stavbyvedoucí Josef Zvonař.

Otevřená je ještě otázka dalšího využití 
opravené památky. 

-nov-

Z chátrající ruiny se stává chlouba města

původní druhy,“ obává se Berka.
Starosti přidělává i zemědělcům, kterým 

znehodnocuje úrodu. Žádný ověřený postup, 
jak se tohoto nevítaného hosta zbavit, však 
zatím neexistuje, a protože se klejicha šíří 
pouze na menším území jižní Moravy, nebyly 
zatím ani vynaloženy větší snahy odborníků se 
tomuto problému věnovat hlouběji. „Aktuálně 
se to zkouší pravidelným sečením, a to výhrad-
ně v době před květem, a následnou aplikací 
postřiku přímo na listy omlazené rostliny,“ 
vysvětluje postup Berka.

Touto metodou se podařilo částečně vymý-
tit kolonii klejichy pod starými mandloňovými 
sady, kde se do postřiků a sečení pustil majitel 
zdejšího ovčína Mirek Vodák. Podobně by měli 
reagovat i majitelé dalších pozemků na trase 
k rozhledně a mandloňovým sadům, kde je 
klejicha již hojně rozšířena. Do samotných 
sadů prozatím naštěstí nezasahuje.

-nov-
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Již brzy bude hotovo. Požár budovu poškodil více, než se odhadovalo.
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 11. 8. Malebné nádvoří renesančního domu 
U Synků, ve kterém sídlí Městské muzeum 
a galerie, bude od poloviny září opět přístupné 
veřejnosti. Město začalo s výstavbou ochran-
né konstrukce, která zajistí sousední havarijní 
objekt. Spor s majitelem se táhne téměř rok.
O uzavření nádvoří rozhodl Stavební úřad 
Hustopeče na základě statických posudků. 
„Bylo to celkem nečekané rozhodnutí, i když 
tento objekt sledujeme dlouhodobě. Nicmé-
ně jsme hledali cestu, jak nádvoří domu 
U Synků ochránit a zároveň nechat otevřené 
veřejnosti. Nakonec nám statik vyprojektoval 
ochrannou stěnu, která by v případě zhrou-
cení sousední budovy nádvoří a návštěvníky 
ochránila,“ vysvětluje stavbu místostarosta 
Bořivoj Švásta.

Železná konstrukce bude na nádvoří lemo-
vat většinu spojovací zdi mezi oběma objekty 
– od studny po sochu kvasinky vinné. „Momen-
tálně se tu vrtají díry do země, do kterých se 
usadí nosné sloupy. Na ty se následně zavěsí 
kari sítě, které by případnou padající suť měly 
zastavit. Zbývá dořešit estetickou stránku věci, 
aby nádvoří neztratilo své kouzlo,“ dodává 
místostarosta.

Náklady na ochrannou zeď dosahují kvůli 
současným cenám železa na trhu téměř jeden 
milion korun a tuto částku by město mělo chtít 
vyplatit po majiteli zchátralého domu Břeti-
slavu Medňanském. Ten však odmítá, že by 
jeho objekt nádvoří ohrožoval. „Já vím, že to 
nespadne. Zeď na vaší straně je stabilní a ta 
prostě nespadne,“ říká rozhodně a dodává, že 
„jediné, co by mohlo spadnout, jsou klenby, 
které by se však zhroutily na náš pozemek, 
nikoliv na sousední nádvoří. Co by mohlo 
dopadnout vedle, to jsou střešní tašky, které 

jsou v dezolátním stavu, ty musíme opravit, to 
víme. Bohužel na to ale nemáme prostředky.“

Zástupci města měšťanský dům vedle 
muzea sledují dlouhodobě a majitel byl 
několikrát upozorňován na špatný stav dvor-
ního traktu. Protože však nebyly provedeny 
žádné sanační ani statické práce, objekt stále 
více chátrá a dnes se odhadované náklady na 
základním zajištění pohybují okolo 3 milionů 
korun. Na to však majitel nemá prostředky. 
„Udělali jsme alespoň ochrannou stolici ve 
sklepě, která by měla dům stabilizovat. Na 
ni by se mohly natáhnout táhla, která by celý 
objekt stáhla a zajistila, ale to musí udělat 
odborná fi rma. Nejsem si jistý, jestli na to 
dosáhneme fi nančně,“ přiznává Medňanský.

Situaci stěžuje i fakt, že obě budovy jsou 
památkově chráněné a všechny práce musí být 
provedeny pod dohledem památkové péče, 
což náklady zvyšuje. Přestože se obě strany 
snaží dohodnout, jednoduché řešení situace 
nemá. Právě proto roste na nádvoří železná 
zeď, aby se oblíbený areál mohl zpřístupnit 
veřejnosti bez rizika jakéhokoliv ohrožení.

Stavební práce potrvají asi pět týdnů, 
nádvoří by se mělo otevřít 16. září. O týden 
později se zde totiž počítá s přijetím delegace 
Hutteritů z celého světa v rámci připomín-
ky 400. výročí vykázání novokřtěnců z jižní 
Moravy.

-nov-

Nádvoří U Synků bude chránit železná zeď
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Železná síť má ochránit nádvoří i návštěvníky.

 17. 8. Čilý pracovní ruch vládne v těchto 
dnech před nově zbudovaným Domovem pro 
seniory v Hybešově ulici. Stavební fi rma zde 
dokončuje nové parkoviště a chodník kolem 
polikliniky až k areálu nemocnice. „Tento 
pozemek byl původně mnohem větší, ale 

rozdělili jsme jej na půl, kdy na jedné polovi-
ně vyrostl díky Jihomoravskému kraji Domov 
pro seniory a na druhé polovině nyní budu-
jeme parkoviště. Vznikne tady dohromady 
74 parkovacích míst,“ vysvětluje starostka 
Hana Potměšilová.

Investice za bezmála 5 milionů korun 
bude hrazena z prostředků města, a přestože 
práce pokračují velmi rychle, hotovo bude až 
po dokončení kanalizační přípojky, kterou ve 
spodní části nového parkoviště buduje pro 
areál nemocnice Jihomoravský kraj. „Termín 
dokončení máme na konec září, ale protože 
souběžně s námi probíhají i práce na vnitřních 
kanalizačních rozvodech nemocnice a nové-
ho Domova důchodců, tak musíme počkat, 
až dělníci udělají potřebné rozvody ve spodní 
části našeho parkoviště,“ vysvětluje investiční 

technik města Radek Krušina.
Ze stejného důvodu bude během září na 

čas omezen provoz v sousední ulici Žižkova, 
kde se nové přípojky napojí na městskou kana-
lizaci.

S otevřením parkoviště se počítá v měsíci 
říjnu, následovat bude ozelenění prostoru. 
Přibude i platební automat na mince a karty. 
Platební režim tu však bude oproti zbytku 
města mírně odlišný. „Parkoviště bude sloužit 
primárně klientům a pacientům polikliniky, 
nemocnice a Domova pro seniory, proto třeba 
držitelé karty ZTP zde budou mít parkování 
zdarma. Určitě nechceme, aby parkoviště slou-
žilo na nějaké dlouhodobé stání, jako třeba 
parkoviště u vlakového nádraží v Bratislavské 
ulici,“ vysvětluje starostka Potměšilová.

-nov-

Areál polikliniky ozdobí nové parkoviště
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Vznikne zde 74 parkovacích míst. 
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 20. 7. Neuvěřitelných 30 let funguje při 
Základní škole Komenského v Hustopečích 
kuchyně s jídelnou. Kromě několika menších 
investic se za celou dobu provozu nedočkala 
větší rekonstrukce a na jejím stavu je to znát. 
Stejně, jako na budově prvního stupně, který 
také volá po důkladné rekonstrukci. Řešení se 
hledalo dlouhé roky a konečně to vypadá, že 
se bude jednat.

„Budova školní jídelny a kuchyně má ty lepší 
časy dávno za sebou a dneska už technicky ani 
funkčně nestačí pokrýt obědy, které denně 
vydáváme,“ popisuje stav ředitel školy Jaro-
slav Vysloužil, jehož slova potvrzují i kontrolní 
zprávy z hygieny.

Jednání o opravách budovy probíhají mezi 
zástupci města a školy již několik let a obě stra-
ny se shodly na tom, že na investici do kuchy-
ně a jídelny je třeba nahlížet více koncepčně. 
Není totiž jediným problémem, se kterým se 
Základní škola Komenského potýká. „Souběž-
ně se školní jídelnou řešíme i budovu prvního 
stupně, tzv. holubník, který v září oslaví 101 let 
od postavení. To také mnohé napovídá o jeho 
stavu, který nesplňuje ani základní normy. Na 
obě budovy jsme nechali vypracovat studie 
a projektová řešení, na jejichž základě jsme 
se všichni shodli, že nejrozumnější bude řešit 
areál jako celek, protože jenom cena rekon-
strukce jídelny se vyšplhala k 54 milionům 
korun, což nás upřímně zděsilo,“ vysvětlil 
místostarosta Bořivoj Švásta.

Právě vysoké náklady na potřebné rekon-
strukce utvrdily obě strany v tom, že nejlepším 
řešením je postavit pro jídelnu i první stupeň 
budovy zbrusu nové. Variant je v nabídce 
hned několik. „Máme možnost postavit první 
stupeň na místě dnešního odloučeného praco-
viště MŠ U Rybiček, vedle Základní umělecké 
školy. To by ovšem znamenalo najít nové kapa-
city pro školku. Tady se nám otevírá možnost 

využít pozemek za ulicí Generála Peřiny, kde 
by mohla vyrůst nejen nová školka se čtyřmi 
třídami, ale právě i školní kuchyně, která by 
zásobovala obě základní školy, gymnázium, 
ale i zaměstnance městského úřadu a další. 
Nebo se může první stupeň postavit místo 
současné jídelny. Nebo se obě budovy posta-
ví na novém pozemku. Původní „holubník“ 
by se pak mohl proměnit třeba v bytový dům 
s městskými byty. Variant je tu opravdu hodně 
a teď jde jenom o to, vybrat tu nejefektivnější,“ 
nastiňuje možnosti místostarosta.

Stavbě nových budov nahrává i situace 
s fi nancováním. Dostatek vlastních prostřed-
ků město nemá a bude se muset spolehnout 
na dotace. „Víme, že na dotaci potřebnou pro 
rekonstrukci školní kuchyně, kterou poskytuje 
Ministerstvo životního prostředí, v tuto chvíli 
nedosáhneme, protože tam jsou velmi vysoké 

nároky na technologie. Na výstavbu nových 
budov bychom dosáhnout mohli a měli, proto-
že tam jsme schopní to dokladovat i nárůstem 
počtu dětí ve městě, a podmínky poskytnutí 
nejsou tak přísné,“ doufá místostarosta.

Poslední, co brání začátku výstavby, je 
nevhodné načasování. Současné vedení města 
nechce schvalovat v dnešní nejisté době takto 
významný a fi nančně náročný závazek pro 
budoucí zastupitele. „V podstatě se nacházíme 
na konci volebního období a toto rozhodnutí 
zásadně ovlivní vzdělávací systém v Hustope-
čích po dobu dalších desítek let. Přijde nám 
proto nefér schvalovat to teď, proto si počká-
me na říjen, kdy už bude rozhodovat nové 
zastupitelstvo. Každopádně déle již s řešením 
otálet nejde,“ shodují se místostarosta i ředitel 
školy.

-nov-

Nové budovy pro školní jídelnu a první stupeň?
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Stavbě nových budov nahrává i situace s fi nancováním.

 18. 8. Město Hustopeče má na stole celou 
řadu projektů k opravám komunikací a chod-
níků, které čekají na realizaci. Zelenou od 
zastupitelů aktuálně dostala oprava propojky 
ulic Brněnská, Jiráskova a Kollárova. „Myšlen-

ka úpravy této části města čekala na změnu 
územního plánu, který právě tuto propojku 
měl jako jakousi dopravní rezervu. Po změně 
v územním plánu jsme mohli začít projekto-
vat tento prostor tak, aby částečně řešil parko-
vání a částečně se stal i procházkovou zónou,“ 
vysvětluje starostka Hana Potměšilová. 

Nový chodník tak spojí ulici Brněnskou 
s Kollárovou. Na kole se po novém povrchu 
dostanete od křižovatky u hotelu Amande 
třeba až po městskou halu. Autům bude povo-
len vjezd pouze na nová parkovací místa a do 
přilehlých garáží. Všechny práce vyjdou měst-
skou kasu na 6,5 milionu korun a hotovo by 
mělo být v říjnu.

Po stavebních pracích přijde na řadu ozele-
nění prostoru. Pěší zóny počítají s pergolami 

s popínavými rostlinami, keři, stromy i lavič-
kami. „Troufnu si říct, že tady vznikne opravdu 
krásný kout města,“ těší se starostka.

Probíhajících stavebních akcí je po městě 
vícero a další se projektují. „V současnosti 
dokončujeme rekonstrukci Střelnice v ulici Na 
Hradbách, průběžně opravujeme dům po paní 
Nohelové, který nedávno získal novou stře-
chu, zajišťujeme nádvoří domu U Synků, kde 
se hroutí sousední objekt. Hotových projek-
tů jsme měli celou řadu, třeba na vydláždění 
Dukelského náměstí nebo chodník k ranči 
Valkýra, ale to neprošlo zastupitelstvem. 
A projektují se třeba chodníky v ulici Nádraž-
ní, Havlíčkově či komunikace u obřadní síně,“ 
vyjmenovává investiční technik Radek Krušina.

-nov-

Propojka na Brněnské v novém kabátě
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Hotovo bude v říjnu.
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

MŠ PASTELKA

Léto se blíží ke konci a brzy začne nový školní 
rok. Nicméně úklid a sanace na školce Pastel-
ce proběhla bez dětí v červenci. Paní uklízečky 
nám vydrhly místnosti, zdezinfi kovaly hrač-
ky, přepraly veškeré lůžkoviny, umyly okna, 
vyčistily koberec. Generální úklid provedly 
i kuchařky v hospodářské budově. Připravily 
školu na další provoz. Ten prázdninový začal 
letos v pondělí 1. 8. Za praní polštářů děkuje-
me děvčatům z prádelny Penzionu na Žižkově 
ulici. 

V srpnu chodilo do školky přibližně 50 dětí 
a provoz probíhal ve dvou třídách. A protože 
nás zlobilo velké horko, děti se rády zapojily do 
her na piráty. Nejen, že se o pirátech dozvědě-
ly spoustu zajímavostí, ale vyřádily se ve stav-
bě lodí, výrobě čepic, hledání pokladu a her 
s vodou. A to hlavně na školní zahradě. Nejvíce 
se dětem líbilo mlhoviště, kde se krásně ovla-
žily několikrát během dopoledne i odpoledne. 
A hry s vodou a přepouštěním proudu využily 
v našich nových korýtkách, o které byl také 
velký zájem. 

Školní zahrada nabízí spous-
tu stinných míst, za které jsme 
nyní, v době extrémně teplého 
léta, velmi vděční. 

Poslední prázdninový 
týden budeme chys-
tat třídy pro konkrét-
ní seznamy dětí. 
Učitelky dětem 
třídy nově vyzdo-
bí, nachystají 
značky a drob-
nosti na uvíta-
nou. Těšíme 
se jak na naše 
stávající děti, 
tak na nováč-
ky. 

Kolektiv MŠ 
Pastelka

Pastelku v srpnu ovládli piráti

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Během letních prázdnin, kdy třídy zejí prázd-
notou, se obvykle konají práce na školní 
budově. Ani letos tomu nebylo jinak. Nové 
elektroinstalace se dočkaly zbývající třídy, 
které budou na žáky čekat v nově vymalova-
ném kabátě. Rovněž jsme pro žáky pořídili 

nové pomůcky a učebnice, získávání nových 
vědomostí tak pro ně bude ještě zábavnější. 
Nyní pevně věříme, že se již příští rok začne 
budovat tak dlouho plánovaná a očekávaná 
výdejna obědů. 

Na nový školní rok 2022/2023 máme již nyní 

spoustu plánů – chystáme pro žáky zahraniční 
zájezdy, exkurze, adaptační dny, sportovní 
a kulturní akce, zapojení do různých projektů 
a spoustu dalšího. Zkrátka aby všechen čas ve 
škole nebyl strávený jen v lavicích. Po dvouleté 
pauze plánujeme obnovit školní parlament, 
žáci se tedy do dění ve škole budou moci aktiv-
ně zapojit a ovlivňovat jej. A my věříme, že se 
této příležitosti opět chopí.

Vzhledem k velkému počtu budoucích 
prvňáčků budeme mít po dlouhé době i třídu 
1. C a přivítáme do našeho učitelského sboru 
několik nových pedagogů. Žáci se tedy můžou 
na nový školní rok těšit. My už se na ně těšíme. 

Kolektiv ZŠ Nádražní 

Těšíme se na nový školní rok

Brzy už budou umět prvňáčci popsat celou stranu. Noví prvňáčci ještě u zápisu. 
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Naši studenti předvedli opět své kvality
Matematika na Gymnáziu T. G. Masaryka 
sklízí úspěchy 

Celý minulý školní rok byl kromě výuky 
naplněn spoustou matematických soutěží 
a z nich si studenti odnesli několik výborných 
umístění. Je třeba vyzvednout úspěchy Anež-
ky Ziaťkové ze sekundy (1. místo v okresním 
kole Matematické olympiády v kategorii Z-7), 
Maxe Blinky z tercie (1. místo v okresním kole 
soutěže Matematický klokan) a Jaroslava 
Ondry z tercie (2. místo v okresním kole Mate-
matické olympiády v kategorii Z-8). Dále se 
podařilo uskutečnit 1. ročník nové matematic-
ké soutěže pro nižší stupeň gymnázia, kterou 

organizuje naše škola ve dvou kategoriích. V té 
uspěli již výše jmenovaní: v kategorii prima + 
sekunda zvítězila Anežka Ziaťková a v katego-
rii tercie + kvarta Max Blinka.

Ctirad Šedý, garant matematiky

Gymnazisté ovládli fi nále soutěže Skrytá 
paměť Moravy

„Velkého úspěchu dosáhli studenti v celo-
státním kole přehlídky autorských umělec-
kých textů – Jan Kadrnka ze 3. A zvítězil se 
svým uměleckým textem Co zůstalo z Josefa 
Gossmanna a Jitka Stritzlová z kvinty s povíd-
kou Krysák se umístila do 5. místa. 

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního 
ročníku soutěže proběhlo ve středu 22. června 
v Rajhradu v areálu Památníku písemnictví na 
Moravě. Soutěž, kterou vyhlašuje Jihomorav-
ský kraj, rozvíjí současnou a aktuální sloves-
nou tvorbu, podporuje tvůrčí potenciál dětí 
a dospívajících a rozvíjí jejich ústní slovesnou 
tvořivost. Téma letošního ročníku bylo V obra-
ze. Obraz jako vstup do jiného časoprostoru.

Vítězné texty je možné si přečíst na webu 
gymnázia.

Dagmar Langarová

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské 
unie, do kterého se zapojila i naše škola.

V rámci Erasmus+KA1 „Profesní rozvoj 
pedagogů a managementu školy“ se zúčast-
nil od 23. 7. do 27. 7. 2022 ve fi nském Joensuu 
aktivit projektu i pan ředitel školy Mgr. Radim 
Šebesta. Pod názvem Modern school leader-
ship pořádala setkání vedoucích pracovníků 
evropských škol fi nská organizace eduKarjala. 
Koordinátorkou tohoto projektu na gymná-
ziu je RNDr. Jarmila Čeperová. Cílem mobility 
bylo seznámení se s prostředím celého fi nské-
ho školství i konkrétní situací na jednotlivých 
fi nských školách, zjistit, co mají společné-
ho a v čem se liší výukové metody ve Finsku 
a ČR, porovnat např. materiální vybavení 
škol a využívání ICT. Zvláštní pozornost byla 
věnována metodám a možnostem, které má 

k dispozici tamní management. Zajímavé je 
i např. naplňování fi nského motta školství: 

„(Nemusíš chodit do školy), máš právo chodit 
do školy.“ Podle něho je fungování školství 
postaveno na vzájemné důvěře, kdy žáci 
a rodiče důvěřují škole, škola důvěřuje rodi-
čům, učitelé svému vedení, svému zřizovateli 
a státní politice. Ta je každých 10 let vyhodno-
cena a revidována a učitelé disponují velkou 
autonomií – mohou postupovat při revizi dle 
svého uvážení. Z tohoto důvodu byla zrušena 
školní inspekce.

Systém fi nského materiálního, fi nančního 
a personálního zajištění vzdělávání vykazuje 
mnoho odlišností, které by často mohly inspi-
rovat naše školství. Důležité je i v porovnání 
s námi vysoké fi nanční zázemí, které se proje-
vuje na kvalitě materiálního zabezpečení 

a fi nanční stabilitě zaměstnanců. Na základě 
toho patří pedagogická profese mezi vysoce 
prestižní v zemi a zájem o studium na pedago-
gických fakultách je enormní. 

Získané kompetence a poznatky během 
mobility, příklady dobré praxe a výmě-
na zkušeností obohatily všechny účastní-
ky. V dlouhodobějším horizontu se stanou 
přínosem pro gymnázium v naplňování cílů 
managementu školy a k motivaci pedagogů 
pro jejich náročnou práci.

Radim Šebesta, ředitel gymnázia

Projekt Erasmus+KA1 na hustopečském gymnáziu

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

 19. 7. Letní kino pod ořechem si zachráni-
lo svoje místo v kulturním kalendáři města. 
Po několika letech, kdy byl zájem diváků 
o promítání pod širým nebem minimální, 
byli letos pořadatelé návštěvností příjemně 
překvapeni.  

V letošním roce se promítalo od úterý 12. do 
neděle 17. července a průměrně se každý večer 
dostavilo okolo 80 diváků. Nejvíc jich dorazi-
lo hned první den na českou komedii Po čem 
muži touží 2 s Jiřím Langmajerem v hlavní roli.

Velká očekávání pořadatelé vkládali do 
další české komedie, Hádkovi, kterou na 
letním kině promítali pouhý jeden den po 
premiéře v klasických kinech. V Hustopečích 
však tato novinka u diváků zcela propadla. 
Nezklamala však již osvědčená komedie Prvok, 

Šampon, Tečka, Karel ani nedělní pohádka 
Zakletá jeskyně.

Výběrem fi lmů se pořadatelé trefi li 
divákům do noty.„Je to zásluha především 
distributorů, kteří letos velmi rychle posky-

tovali fi lmové novinky ve formátu mp4, který 
k promítání venku potřebujeme, digitální 
máme pouze kinosál,“ zdůvodňuje produkční 
Jana Tupá.

Návštěvníci si tak užívali příjemné letní 
večery s bonusem v podobě superúplňku 
i bohatého občerstvení.

Pro další sezonu se s letním kinem opět 
počítá, tentokrát však možná již ve vhodněj-
ším areálu. „Víme, že v současné době se velmi 
intenzivně pracuje na zahájení rekonstrukce 
zahrady tady za kulturním domem, kde by 
měl vzniknout kromě placu pro hody právě 
i amfi teátr pro venkovní promítání, koncerty, 
divadla apod. Takže pevně věříme, že příští rok 
už se přesuneme do nového,“ doufá produkční.

-nov-

Letňák si opět našel cestu k divákům
HUSTOPEČE SE BAVÍ

Letní kino příště v nových prostorách?
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 20. 7. Narana slaví! Dobročinný obchůdek v Kollárově ulici, který si 
oblíbilo mnoho místních i přespolních, má za sebou první rok fungo-
vání. První rok, během kterého se Hustopeče seznamovaly s principy 
upcyklace, re-use, zerowaste a dalšími alternativními způsoby obcho-
du a hospodaření. Dnes už snad v Hustopečích a blízkém okolí není 
nikdo, kdo by Naranu neznal. Do širokého povědomí se dostala přede-
vším v posledních měsících, kdy se s pomocí sociálního odboru a vede-
ní města stala centrem pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny. „Začínaly 
jsme ale opravdu jako čtyři maminky, co mají dobročinný obchůdek, 
kam lidé mohli přinést doma nevyužité věci, tady jsme je za symbo-
lické ceny nabídly k prodeji a následně výtěžek odesílaly na konto soci-

álně-terapeutických dílen, které sídlí v budově Pavučiny. Postupně se 
k tomu přidávaly semináře, workshopy a v obchůdku máme i výdejnu 
lokálních potravin,“ shrnula krátkou historii jedna ze zakladatelek 
Petra Fekete.

Narana zároveň slouží i jako sklad pro pěstouny nebo zázemí pro 
maminky na mateřské dovolené. Všechny aktivity dobrovolnic tak 
ukazují, že Hustopečím přinesly něco, co tu doposud chybělo. „Na 
začátku jsme žádná velká očekávání neměly. Spíše obavy z toho, jak nás 
Hustopeče přijmou. Podobné organizace jsou spíše výsadou velkých 
měst a tady jsme vstupovaly do neznámých vod. Dnes už se ale rozrůstá 
nejen základna našich zákazníků, ale i dobrovolníků, kteří nám pomá-
hají,“ říká Fekete s tím, že se pomalu poohlíží po větších prostorách, kam 
by se mohly s obchůdkem přesunout.

Gratulanti, kteří se v úterý 19. července sešli na neformální osla-
vě prvního výročí Naraně přáli další stejně naplněné roky. A na co se 
dámy z Narany v nejbližší době chystají? „Určitě se těšíme na Soused-
ský blešák v sobotu 10. září, kde se můžeme potkat, a o týden později 
17. září na ulici Mrštíková chystáme první ročník celostátní akce Zažít 
město jinak. Všechny srdečně zveme,“ těší se Fekete. 

-nov-

Narana oslavila první rok svého fungování

Narana se stala nedílnou součástí našeho města. 

 29. 8. Rok se s rokem sešel a s blížícím se 
vinobraním se hustopečští vinaři chopili své 
každoroční povinnosti a slavnostně zarazili 
horu, aby ochránili své hrozny před nenecha-
vou rukou mlsounů. „Prakticky vzato bychom 
horu měli zarážet už na konci července, kdy 
nám začínají měknout hrozny, a teď už 
bychom ji měli zase otevřít kvůli vinobraní. 
Historicky se to ale vždycky dělávalo v září, 
protože hrozny zrály v září a říjnu. Klimatické 
změny všechno posunuly, ale zatím nikoho 
nenapadlo dělat zarážení hory v polovině 
prázdnin,“ usmíval se Pavel Košulič z Husto-
pečského vinařského bratrstva, které tradiční 
akci organizovalo ve spolupráci s Marketingem 

a kulturou města Hustopeče.
Zarážení hory se místní vinaři snaží každý 

rok něčím ozvláštnit. V letošním roce jej tak 
doprovodily svým zpěvem Darebný ženy 
z Velkých Pavlovic a zdejší dětský folklorní 
soubor Krajcárek. Samotné zarážení hory je 
neměnný akt. Krojovaní přinesou dřevěný 
kříž zdobený věncem z révy a místní vinaři 
jej symbolicky zatlučou do země. Nezbytnou 
součástí je i prosba o Boží požehnání, aby 
nejen vinaři sklidili zaslouženou úrodu. Jak 
bude vypadat ta letošní, na to si vinaři ještě 
chvíli počkají. 

-nov-

Vinaři zarazili horu a vyhlíží vinobraní

Sousedská pouliční slavnost!
Přijďte na živou hudbu, špekáčky, dobrou kávu, 

sousedský stůl s dobrotami, dílničky pro děti a ještě víc.
Více info na FB Zažít Hustopeče jinak. 

 

ulice Mrštíková, 15-18:00
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Hora je zaražená, ale jen na chvíli.
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 25. 7. Otevřené sklepy jsou jedny z nejob-
líbenějších akcí na jižní Moravě. Možnost 
ochutnat vína ze všech vinařství v jedné 
obci často bývá velkým lákadlem pro turisty 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Vinaři však 
pociťují po dvou letech v návštěvnosti útlum. 
Ten odůvodňují především možností vyjet po 
dlouhé době na dovolenou do zahraničí.
V pátek 22. července to však Na Hradbách žilo. 
K příjemnému letnímu podvečeru s vínem 
se totiž přidala i hudba – cimbálová muzika 
Kapric z Milotic. 

Vysoké letní teploty si žádají pořádné osvě-
žení. I na to jsou vinaři připravení a servírují 
návštěvníkům taková vína, která žízeň uhasí. 

„Vzhledem k vysokým teplotám se pijí hlavně 
suchá bílá vína, například veltlínské zelené, 

nebo růžové frizzante,“ zamýšlí se vinař Jurák. 
Přesně taková, suchá a svěží vína, mají vychla-
zená a přichystaná také U Vrbů. Návštěvníky 
ale nelákají pouze na víno. „Snažíme se našim 
hostům nabídnout co nejvíce zážitků, takže 
každý pátek pořádáme hudební večer, kdy 
k nám přijde nám někdo zahrát. Každou sobo-
tu máme řízenou degustaci ve vinařství a ve 
sklepě máme nová vína,“ zve vinařka Vrbová.

A protože horké letní dny z vinohradů 
odhání plísně a jiné nemoci, které vznikají 
vlhkem, vypadá to, že se můžeme těšit na 
bohatou sklizeň. „Myslím, že to vypadá dobře, 
hrozny jsou asi 14 dnů napřed oproti minulým 
rokům, zatím tam žádné velké choroby nevi-
díme. Pokud se nějak výrazně nepokazí poča-
sí, nebo nedej Bože nedojde nějaká kalamita, 
mohl by to být dobrý ročník,“ hodnotí letošní 
úrodu Košulič.

-slam-

Cestu do sklepů zpříjemnila cimbálka

◀Otevřené sklepy jsou tradiční zábavou letních měsíců 
v Hustopečích. Fo
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 1. 8. V roce 2019 uzavřely jihočeské Mile-
vsko a jihomoravské Hustopeče partnerství. 
Tehdy poprvé přivezli Moravané do Milevska 
své vinaře, výrobky z mandlí, navazující na 
hustopečskou tradici mandloňových sadů, 
a hlavně moravskou muziku, cimbálovku 
a zpěváka Jožku Šmukaře, který je v Hustope-
čích doma.

V sobotu 30. července se konal už čtvr-
tý ročník Dne vína a mandlí. Do amfi teátru 
Domu kultury v Milevsku přišlo určitě přes 
tisíc lidí. Potkávali se, bavili se. Víno a mand-
lovka zkrátka sbližují. I svatý Petr držel nad 
Milevskem ochrannou ruku. 

Program zahájila show Pietra Falcone-
ho, krojovaná Hustopečská chasa před-
vedla Moravskou besedu a aby Jihočeši 
nezůstali pozadu, pozvali Milevští soubor 
Lužničan z Plané nad Lužnicí, aby na oplátku 
zatančil Českou besedu.

Zpěvák Jožka Šmukař s cimbálovkou potě-
šil známými moravskými a třeba i valašskými 
písničkami, každou chvíli se s někým zdravil 
nebo fotil, v Milevsku má už plno přátel, proto-
že tak jako Hustopeče vozí do Milevska víno 
a mandle, Milevští jezdí na výlety do Hustope-
čí a také vítají hosty z Moravy na vyhlášeném 
milevském masopustu s maškarami. Tohle 
partnerství se zkrátka povedlo.

Jako pokaždé přijela s moravskou výpravou 
starostka Hustopečí Hana Potměšilová, která 
si získala srdce Milevšťáků i svou bezpro-
středností, s jakou občas zaskočí na pódium 
a s Jožkou Šmukařem zazpívá.

Moravané opět přivezli dobrou náladu 
a setrvali až do večerní show skupiny Abba 
revival.

Zdroj: Milevské noviny.

 22. 8. Na otázku, jak zaručeně přivolat 
po dlouhých letních horkých dnech déšť, už 
hustopečští znají zaručenou odpověď: stačí 
naplánovat zájezdové divadlo na M-klubu 
pod ořechem! Diváci však projevili velkou 
oddanost a zájem o kulturu a představení 
Romana Zacha s úsměvem přečkali pod dešt-
níkem a v pláštěnkách. 

Dlouhán Roman Zach, kterého můžete 
znát především z televizních seriálů, přijel 
bavit publikum do Hustopečí. Přivezl s sebou 
představení Skečmen, jehož součástí je 
hojná interakce s diváky. Celé představení 
patřilo pouze jemu a jeho vtipným glosám 
problémů všedních dnů, se kterými se může 

potkat kdokoliv z nás. Především však lidé 
v manželství, s dětmi na krku. Historky byly 
natolik věrohodné, že by si nejeden myslel, že 
pramení přímo z hercova života. „Ještě done-
dávna jsem si myslel, že mám vždycky říkat, 
že to jsou moje historky, nebo naše společné 
s Lubošem Balákem, ale po tom, co představe-
ní viděla po dlouhé době moje žena, mi řekla, 
abych se od toho trochu distancoval. Takže 
samozřejmě žádná z těch historek se netýká 
mě, to jenom postavy Skečmena, ale pravda je 
taková, že mám děti ve stejném věku a občas 
je to boj,“ směje se Zach. 

Roman Zach pomocí skečů vtahuje diváka 
do života člověka, který ztratil humor a myslí 

si, že ho stále má. „Je to představení o člověku, 
který rekapituluje svůj dosavadní život a nebo-
jí se hrabat v bahně a mít u toho ještě divá-
ky, to mě strašně baví, když si ze sebe někdo 
dělá srandu, a ještě když ví, že se hrabe v tom 
bahně – a o tom je Skečmen,“ přibližuje před-
stavení herec. Déšť diváky nezahnal domů, ani 
neutlumil jejich žízeň. Po celou dobu předsta-
vení tak mohli ochutnat některé z výborných 
hustopečských vín. Ochutnávky se nezdržel 
ani herec Zach. „Já už jsem tady Hustopečích 
dva dny a už mám v autě hodně vín od různých 
vinařů, hlavně suché bílé,“ raduje se herec 
z návštěvy vinařského města. 

-slam-

Víno a mandlovka sbližují – Hustopečští vyrazili do Milevska

Diváci v dešti hledali Skečmenův humor

V Milevsku se utužovaly vztahy.  ▶ Fo
to

: M
ile

vs
ké

 n
ov

in
y



STR 13HUSTOPEČSKÉ LISTY   09 | 22

 1. 8. Počasí poslední červencový víkend 
nepřálo, a proto se plánované zábavné odpo-
ledne pro děti přesunulo ze zahrady M-klubu 
do společenského domu. To však neodradilo 
necelou stovku dětí s rodiči, aby si své odpo-
ledne s pohádkou, soutěžemi a diskotékou 
řádně užily.  

Do Hustopečí přijelo Divadlo Kejkle, aby 
o prázdninách nabídlo nejmenším dětem 
trochu toho kulturního vyžití. A přivezlo 
s sebou autorsky pojatou pohádku o Šípkové 
Růžence. „Většinu pohádek čerpám z klasi-
ky, ale vždycky tam přidám něco nezvyklého. 
Třeba dneska v pohádce o Šípkové Růžence 
máme psa Alíka a trochu jiného krále s králov-
nou,“ přiznává herečka Petra Klímová a dodá-
vá, že diváci vždycky poznají, co je v pohádce 
jinak.

Už po prvních minutách bylo divákům 
jasné, že celé divadlo tvoří vlastně jediná 
herečka. S pomocí originálních kulis a někdy 
za asistence dětí však dokázala všechny posta-
vy zvládnout sama. „Myslím si, že se to dětem 
líbí, že jsou vtaženy do děje pohádky. Pro 
mě je to samozřejmě někdy velmi náročné, 
ale když děti reagují, tak se v příběhu nabízí 
spousta zajímavých reakcí a posunů, takže je 
to fajn,“ usmívá se Klímová.

Publikum v Hustopečích na pohádku 
reagovalo někdy až příliš hlasitě a rodičům 
dalo práci tišit jejich nadšení. O to víc si všich-
ni oddychli, když pohádka skončila, jak jinak 
než dobře, a začala druhá část odpoledne – 
soutěžní párty s míchanými drinky a ovocnými 
poháry z baru u MaKových panenek.

Celé odpoledne si sympatická herečka 

zvládla zorganizovat sama a dětem se líbilo 
vše – od divadla přes soutěže, tanečky s rodi-
či, bublinovou show až po diskotéku a sladké 
odměny.

-nov-

Děti kejklovaly s rodiči na spoláku

I letos bylo pro děti připraveno zábavné odpoledne.
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 9. 8. Čí sú hody? Naše! Ozývalo se z Herbe-
novy ulice o prvním srpnovém víkendu. Husto-
pečská chasa po roce uspořádala krojové hody, 
nejočekávanější událost léta. Aby ale vůbec 
mohli celé hodové veselí zahájit, bylo třeba 
začít tím nejdůležitějším – postavit máju, 
největší symbol celých hodů (letos 20metrový 
smrk z Uherčic). Tuto činnost místním už pár 
let v řadě znepříjemňoval déšť. Letos je počasí 
naopak překvapilo velmi teplým a slunečným 
dnem, a tak bylo brzy hotovo. „O technice jsme 
ještě nikdy neuvažovali, postavit to jeřábem 
umí každý ňouma, kdežto postavit to rukama 
se musí umět, a hlavně je to také společenská 
událost. Když dojede jeřáb a postaví ji, tak se 
do toho nikdo nezapojí, ale když se staví ruka-
ma, má to svoje kouzlo,“ stojí si za svým Pavel 
Košulič.

Tyčící se mája ale ještě hody nedělá. Aby 
bylo možné započít hodové veselí, je třeba 
si vyjednat povolení od paní starostky. Ta jej 
udělila v sobotu dopoledne, kdy deštivé poča-
sí chasu přece jen dohnalo. Dechovou hudbu 
Lácaranku však nezastavil ani déšť a vesele 
vyhrávala u Potměšilů, kde se ze zahrady stal 
taneční parket. A paní starostka si zavzpomí-
nala na doby, kdy ona sama oblékala škrobené 
sukně: „Já jsem byla v kroji pouze jednou, jako 
plnoletá, protože za nás se to dělalo tak, že 
hody pořádal jeden ročník, a k tomu se přidá-
vali další.“

Letošní stárci museli sobotnímu nepřízni-
vému počasí podřídit i hodovní program. Déšť 
zkomplikoval především zvaní na hody. „Až 
doteď vše probíhalo podle plánu, ale počasí je 
jaké je a musíme i v krizových situacích zarea-

govat. Takže jsme zareagovali tak, že se půjde-
me převléct z krojů. Kluci půjdou alespoň 
v nějakých částech kroje a holky se převlečou 
do šatů. Dopadne to dobře, vždycky to dopad-
ne dobře, musí,“ zůstává nad věcí první stárek 
Martin Matocha.

Poté, co chasa pozvala hustopečské obyva-
tele na Herbenovu ulici, započala večerní zába-
va. Tančilo se a víno teklo proudem. A hodovní 
program pokračoval nedělí, která je tradič-
ně zahájena hodovní mší v kapli sv. Rocha. 
V odpoledních hodinách už se krojovaní začali 
řadit do průvodu a vydali se od první stárky 
společně na sólo, kde probíhala odpolední 
zábava s dětským sólem a očekávaná zavád-
ka, na kterou se všichni stárci těšili. Návštěv-
níky roztančila dechová hudba Sokolka, která 
vyhrávala až do brzkých ranních hodin.

-slam-

Krojové hody ozdobily Hustopeče

Krojovaní si hody navzdory nepřízni počasí užili. Hodová neděle je spojena se mší v kapli sv. Rocha.
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 15. 8. Hustopečské kino hostilo v pátek 
12. srpna v prostorách kinokavárny další 
z řady hudebních neMalých pátků. Tentokrá-
te se čtveřicí šarmantních dam, jejichž vizáž 
a temperament působil na posluchače jako 
magnet.

Babské ucho, jak si vokální soubor říká, není 
snadné hudebně zařadit. Přestože se věnuje 
folkloru a lidovým písním, jejich zpracování 
aranží je velmi odvážné. „Co se týká folkloristů, 
tak polovina nás nesnáší a druhá polovina nás 
miluje. Zpíváme lidové písně, ale zpracovává-

me je po našem tak, jak je nám blízké a jak je 
cítíme. Písně, které si vybíráme se nás něčím 
osobně dotýkají a prezentujeme je pro někte-
ré dost netradičně. Řekla bych hravě, odleh-
čeně. To musíte slyšet,“ směje se zakladatelka 
a vedoucí pětičlenného souboru Eva Rohleder.

A slyšet opravdu bylo. Během večera odzpí-
valy vokální čarodějky lidové písně přede-
vším z moravského Slovácka. Zabrousily ale 
i do dalších zemí. Většina repertoáru pochází 
z prvního a zároveň jediného alba souboru. 
Vyšlo v roce 2020. „Natáčely jsme ho v době, 
kdy dvě členky, včetně mě, byly v pokročilém 
stadiu těhotenství. Moc jsme si přály dokon-
čit jej před porodem, protože jsme věděly, že 
potom už to bude mnohem náročnější. A taky 
že bylo. Písně z CD se nějakou dobu často 
hrávaly v rádiích, ale my samy jsme moc nevy-
stupovaly, protože priority jsme měly někde 
jinde. Pak přišel navíc Covid, takže jsme toho 
opravdu moc neodzpívaly. Ale těšíme se, že 
teď už se to všechno pěkně rozjede,“ těší se 
charismatická zpěvačka.

Výrazné aranže písní a jejich originální 
prezentace se v Hustopečích líbily a vykouzlily 
v kinokavárně skvělou atmosféru.

-nov-

Kinem zněly lidové písně vokálních čarodějek

Babské ucho zpívá lidové písně po svém.
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Reportáže a články z táborů najdete 
na webu města.

Léto v Hustopečích patřilo táborům (všeho druhu)

Letní výheň dala zabrat dětem na atletickém 
příměstském táboře.

Táborový maraton na Pavučině započal Létem 
v pohybu.

Volejbalové tábory u dětí bodují. Malí tovaryši poznávali na táboře řemesla. 

Tábory s koňmi jsou především velká dřina.

Valkýra se proměnila v táborovou základnu.

Na Pavučině to v červenci vonělo po bylinkách.

Pobytový taneční tábor s Move Around na plné čáře 
ovládla děvčata.

Fo
to

: 8
× 

Ve
ro

ni
ka

 N
ov

ák
ov

á

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 25. 6. 2022

Josefína Strouhalová
nar. 16. 3. 2022

Dominik Hradil
nar. 29. 3. 2022

Matyáš Drbal
nar. 12. 2. 2022

Šimon Strach
nar. 9. 4. 2022

Foto: M. Krásný · Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností
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Bruno Wamser. Jméno, které je a bude výraz-
ně zapsáno v historii Hustopečí. Jeho oděvní 
fi rma zaměstnávala v 90. letech minulého 
století přes 150 švadlen, postavil Dům zdra-
ví a výrazně přispěl na vybavení nemocnice, 
stavbu kostela, rekonstrukci morového slou-
pu, výstavbu školní jídelny ZŠ Komenského 
a spoustu dalšího.

V pátek 5. srpna 2022 oslavil své 80. naro-
zeniny a výprava z Hustopečí mu jela blaho-
přát do rodného Bavorska, kde s rodinou žije. 
Na půli cesty mezi oběma zeměmi se začal 
psát i rozhovor, který naší redakci pomohl 
zprostředkovat dlouholetý spolupracovník 
a dobrý přítel pana Wamsera, hustopečský
lékař MUDr. Petr Jurák.  

Pane Juráku, přiznám se, že jméno Bruno 
Wamser slyším poprvé, omlouvám se. 
O kom se spolu budeme bavit, čím zanechal 
takovou stopu v Hustopečích?

To bude poměrně dlouhý příběh (smích). 
Bruno Wamser pochází z Německa, z městeč-
ka, které je svou velikostí zhruba stejné, jako 
jsou Hustopeče, má asi 5,5 tisíce obyvatel. Než 
přišel Wamser do Hustopečí, tak provozoval 
malý krejčovský salon ve Frankfurtu, po pár 
letech se ale rozhodl rozšířit výrobu a zamě-
řit se na dámskou módu, především tedy na 
dámská saka. Velmi dobře se mu dařilo dílnu 
rozšiřovat, svého času tam zaměstnával asi 
70 pracovníků. Časem ale výroba v Německu 
přestala být ekonomicky únosná, proto se 
rozhodl, že zkusí podnik přesunout do Česka. 
Přesně 1. ledna 1990 opustil Německo a nechal 
si z Hospodářské komory doporučit něko-
lik lokalit, kde by se mohl usadit. A ty adresy 
byly poměrně daleko od nás, začal v severních 
Čechách v okolí Mostu, Ústí nad Labem 
a podobně. Ale bohužel nikde nenašel vhodné 
zaměstnance a ten kraj mu úplně nepřirostl 
k srdci. Proto postupoval napříč republikou, až 
se dostal do Brna. Tam dostal tip na spoluprá-
ci s fi rmou Vkus, dokonce měl zájem ji koupit, 
ale přednost dostali Italové. Jenže, a teď už se 

konečně dostáváme k nám (smích), zástupci 
té fi rmy nabídli Wamserovi malou dílničku 
právě tady u nás, v Hustopečích. On se sem 
přijel podívat, a přesto, že ty dílny byly tehdy 
v dosti žalostném stavu, tak se mu u nás zalí-
bilo, ihned si padli do noty, jak se říká, se zdej-
šími pracovníky. Nejdříve se stal nájemcem 
fi rmy, ale po různých peripetiích podnik mohl 
odkoupit a stal se výhradním vlastníkem.

Kde ty dílny vlastně sídlily? 
To je ta modrá budova u dálnice, kde ještě 

do nedávna sídlila fi rma Lomax. Teď je to krás-
ná budova, ale tehdy to byly hrozné barabizny. 
Úplně původně to totiž byly buňky, ve kterých 
bydleli dělníci, kteří stavěli dálnici. A z nich 
právě vznikly dílny fi rmy Vkus.

Jak jste se vlastně s panem Wamserem 
setkal vy? Jste přece z úplně jiného oboru…

To není tak složité. Wamser totiž chtěl 
navázat přátelské vztahy s vedením města. 
Hustopeče se mu opravdu zalíbily, to musím 
znovu zopakovat, že se tady cítil opravdu 
velmi dobře, proto se chtěl zapojit i do veřej-
ného života. Jenže tehdy v Hustopečích málo-
kdo uměl německy. Shodou okolností měl 
Wamser nějaké zdravotní potíže, tak přišel za 
mnou do ordinace, kde jsme se seznámili. On 
zjistil, že se německy nějak domluvíme, a už 
to bylo, už jsem se ho nezbavil (smích). Potře-
boval pomoct s různými překlady, žádostmi, 
při běžných rozhovorech a tak. Co bylo velmi 
těžké jak pro něj, tak pro mě, bylo to, že měl 
poměrně nový pohled na to, jak mají pracov-
níci v jeho dílnách fungovat. Na všechno měl 
zkrátka svůj systém, který potřeboval zaměst-
nancům nějak vysvětlit. Byly to hodně krušné 
začátky, ale šlo to.

Bylo tehdy běžné, že podnikatelé měli 
takový zájem o spolupráci s vedením města?

Běžné to určitě nebylo, ale pro něj to bylo 
samozřejmé a přirozené. Chtěl poznat vede-
ní radnice, seznámil se s panem Kotoučkem, 

Nad šálkem čaje 
a kouskem narozeninového dortu s

Bruno 
Wamserem
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který to tu tehdy vedl, zajímal se o to, jak by 
mohl být Hustopečím prospěšný. Měl totiž 
celkem logickou ideu, že potřebuje mít 
spokojené zaměstnance, kteří budou odvá-
dět dobrou a kvalitní práci. Protože to byly 
především ženy a svého času jich pro Wamse-
ra pracovalo i 150, tak základem bylo, aby ve 
městě byly fungující školy, zdravotní péče 
a podobně. Takže vidíte, že touha po spoluprá-
ci byla i pro něj vlastně výhodná. Drtivou větši-
nu zaměstnanců tvořily nevyučená děvčata, 
proto to mělo i jakýsi sociální rozměr. 

Na Bruno Wamsera se vzpomíná především 
proto, že v Hustopečích nechal postavit 
Dům zdraví, ale významně pomáhal 
i nemocnici, je to tak?

Ano. Tehdy jsem pracoval ve vedení nemoc-
nice a protože tam za mnou často chodil, tak 
si samozřejmě všímal, v jakých neutěšených 
podmínkách pracujeme. A každou chvíli přišel 
s nějakým sponzorským darem, vyptával se 
mě, co bychom v nemocnici uvítali. Dodnes si 
pamatuji, že prvním darem v roce 1992, když 
slavil své 50. narozeniny, byl ultrazvuk. Sice 
použitý, ale plně funkční, což bylo tehdy oprav-
du něco. Tehdy byl ultrazvuk jenom jeden na 
okres. A to byl jenom začátek. Ještě dnes se asi 
(možná bohužel?) používají v naší nemocnici 
nerezové polohovací postele, kterých tehdy 
Wamser nechal z Německa dovézt asi 100. 
Textilie, pracovní oděvy, chirurgické pomůcky, 
to byla naprostá samozřejmost.

A tak jste přešli k myšlence postavit úplně 
novou budovu pro ordinace lékařů?

To byla ještě dlouhá cesta. Okolo roku 
1993 se Wamser soustředil na stavbu nového 
kostela v Hustopečích, kterou tehdy neuvěři-
telným způsobem vedl pan děkan Fišar. Spolu 
navázali celkem blízký vztah a Wamser, proto-
že byl také věřící člověk, cítil, že by i v tomto 
díle měl nechat svou stopu. Velmi ho zasáhl 
osud původního kostela, o jehož historii se 
dozvěděl od nás, proto pravidelně na stavbu 
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posílal statisícové částky. A hned vedle kostela 
dnes stojí morový sloup, který byl v 90. letech 
výrazně poničený. Jeho rekonstrukci prak-
ticky celou také zadotoval Wamser. Celou tu 
dobu jsme ale oba měli na očích tu strašnou 
úroveň místního zdravotnictví a pohrávali 
jsme si s několika myšlenkami, jak ji zlepšit. 
A shodli jsme se právě na Domě zdraví, jehož 
stavbu opět kompletně zafi nancoval. Budova 
měla sloužit a dodnes stále slouží pro lékárnu 
a ambulance lékařů, kteří do Hustopečí dojíž-
děli z větších měst.  

To zní skoro pohádkově – jak podnikatel 
z Německa obnovil Hustopeče…

(smích) Řekl bych, že dneska už je běžnější, 
že se podnikatelé zasazují o prosperitu měst, 
ve kterých podnikají. Tehdy to, pravda, pro nás 
byla novinka, ale na druhou stranu všechno, 
co Wamser dělal, mu mělo zajistit spokojené 
zaměstnance. To není zas tak složité. A o svůj 
podnik se staral svědomitě.

Představte si, že v Hustopečích nebydlel, 
jeho rodina zůstala v Německu. A on za nimi 
každý pátek jezdil 10 hodin, 700 kilometrů, 
aby se v neděli dopoledne zase vrátil. Dodnes 
o sobě tvrdí, že byl celoživotní cikán. Ale 
pohádka to rozhodně nebyla, Nutno dodat, že 
po výstavbě Domu zdraví se jeho dílny potýka-
ly s fi nančními problémy, protože oděvní trh 
začaly zaplavovat výrobky z Číny. Nepomohla 
ani lékárna právě na Domě zdraví, jejíž zisky 
provoz dílen po dva roky prakticky dotova-
ly. Bylo to zlé období, začalo se propouštět 
a v roce 2006 dílny skončily úplně. Se spoustou 
zaměstnanců se tehdy nerozešli v dobrém.    

Přesto na něj dodnes vzpomínají?
Představte si, že ano, Před dvěma lety jsme 

dokonce uspořádali původně menší setkání, 
na které měli přijít tehdejší zástupci města, 
nemocnice, lékaři, i zaměstnanci. A nakonec 
nás tam byla necelá stovka lidí, která v dobrém 
přišla zavzpomínat.

Pane Wamsere, přijměte naše gratulace k život-

nímu jubileu a řekněte nám, máte nějaký recept 

na dlouhověkost? Osmdesát let je přece jenom 

úctyhodný věk.

Recept na dlouhověkost? Nezemřít mladý, 

je to jednoduché. (smích)

Jak vzpomínáte na Hustopeče?

Jako na svůj druhý domov. Byly to nádher-

né roky strávené u vás a dodnes se do Husto-

pečí rád vracím. Letos mám v plánu podívat 

se na Burčákové slavnosti, tak snad to vyjde. 

Je hezké, že se mám za čím ohlédnout a že 

jste na mě nezapomněli. Ani já nezapomí-

nám. Pořád udržujeme vazby, navštěvujeme 

se. 

Jak velký rozdíl to pro vás tehdy byl – život 

v Německu a život tady?

Je pravda, že když jste tehdy přijel do 

Česka a viděl jsem ta omšelá města, tak to 

byl velký skok. I Hustopeče vypadaly v té 

době dosti zanedbaně. Ale postupem času 

se to dohnalo a dnes, když vidím ulice Husto-

pečí, tak je to nádhera, co všechno se podaři-

lo vybudovat. Mentalita lidí byla a je stejná, 

domluvili jsme se spolu rukama, nohama, 

ale ty materiální podmínky byly tehdy špat-

né. 

Dnes si užíváte zaslouženého důchodu, jak 

trávíte čas? Co rád děláte?

Momentálně mám v péči nemocnou ženu, 

ale moc rád jezdím na elektrokole a jsem 

takový domácí kutil, tak si doma stále něco 

vylepšuji a opravuji. Pořád je co dělat, nerad 

zahálím.

A co víno? 

No jéje, (smích) to já můžu. My jsme také 

vinařská oblast a máme dobrá vína, ale poka-

ždé, když jedu do Hustopečí, tak se nezapo-

menu řádně zásobit.

Pane Juráku, vy jste s panem 
Wamserem osobně mluvil před pár dny 
a zprostředkoval jste mu otázky pro náš 
rozhovor, pojďme si poslechnout odpovědi 
přímo pana Wamsera…

Tak na vaše zdraví a budeme se těšit na 
osobní setkání na Burčákových slavnostech!

-nov-
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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
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pá 20. 5.–24. 9.

1
8

.0
0 Letní otevřené sklepy – každý pátek a 

sobotu budou mít otevřeno minimálně dva 

místní vinaři, 18.00–21.00, dle dohody i déle.

st 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.

čt 1.–30. 9.

Výstava Denisy Chloupkové – výstava 

abstraktních obrazů, vestibul Městské 

knihovny.

pá 2. 9.–2. 10.

Karel Hanák: Habánská keramika – 

prodejní výstava replik proslulé fajánse. 

Městské muzeum a galerie.

pá 2. 9.

1
9

.0
0

Ovčí bál – výtěžek z bálu půjde na dobrou 

věc, občerstvení zajištěno. Pořádá Spolek 

všehoschopných, ovčárna za prvním 

rybníkem.

so 3. 9.

1
4

.0
0

 I. ročník AGROTEC ecoRally – program pro 

děti, stezka s úkoly, zkouška manipulačních 

zručností s bagrem, klání vozů a další. 

Občerstvení zajištěno. Areál fi rmy AGROTEC 

Group.

st 7. 9.

1
6

.0
0 Jakob Hutter a jeho bratrský dvůr 

v Hustopečích – přednáška v Městském 

muzeu a galerii.

čt 8. 9.

1
7

.0
0 Zasedání zastupitelstva – zasedací 

místnost na radnici (vstup z náměstí).

pá 9. 9.–28. 9.

Výstava originální listiny povýšení 

Hustopečí na město (1572) – Městské 

muzeum a galerie.

pá 9. 9.

1
9

.3
0

Hudební večer - s harmonikou pro radost. 

Vystoupí Miroslava Šubíková a Martina 

Zavadilová. Vstupné 100 Kč (studenti a 

senioři 50 Kč), kinosál.

so 10. 9.

1
5

.0
0 Sousedský blešák – možnost prodeje, 

prohlídka podzemí pod náměstím, zóna pro 

děti, Dukelské náměstí.

út 13. 9.

6
.4

5

Zájezd do Sklárny v Květné a Skanzenu 

Strážnice – pořádá Svaz tělesně postižených 

Hustopeče (Bohumila Defeldová – 

737 617 254). Odjezd autobusu od 

stadionu (Kamenná krása) v 6.45 a 7.00 

z autobusového nádraží.

so 17. 9.

1
5

.0
0

–
1

8
.0

0 Zažít město jinak – Sousedská pouliční 

slavnost! Přijďte na živou hudbu, špekáčky, 

dobrou kávu, sousedský stůl s dobrotami, 

dílničky pro děti a ještě víc. Ulice Mrštíková.

po 19.–30. 9. 

8
.3

0

 Burza vyřazených knih – knihovna.

pá 23. 9.

1
5

.0
0

400. výročí od vykázání novokřtěnců-

hutterských bratří z jižní Moravy – uvítání 

čestných hostů starostkou města Hanou 

Potměšilovou, setkání hutterských bratří 

s veřejností. Nádvoří domu U Synků. 

so 24. 9.

1
4

.0
0 Odhalení pamětní desky – na počest 

náboženského reformátora Jakoba Huttera. 

Rajhradská studna v ulici Svat. Čecha.

kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče
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Také u nás můžete zakoupit čerstvé i mražené 
mošty z našich jablek. 

 

 

 

Pálenice a moštárna 
Hrušovany u Brna 

 

Palackého 31 
 

 

Všem příznivcům zdravé a přírodní stravy 
oznamujeme, že moštárna v Hrušovanech u Brna, 

zahajuje na podzim 2022 již 2. sezónu.  
 

Na automatické moštovací lince Vám 
vylisujeme čerstvou šťávu z Vašich jablek. 

Přijeďte s jablky a ihned si odvezte svůj mošt  
 
 

Nevyhazujte jablka, přijďte si je k nám 
vymoštovat! 

 
Cena za 1 l moštu z Vašich jablek = 10 Kč  

 
 

Moštujeme po předchozí telefonické 
objednávce. 

 

Provozní doba: dle potřeby a domluvy 
(možno i o víkendech) 

 
telefon: 723 132 288 

e-mail: mostarnahrusovany@seznam.cz 
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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: 6. 9.
∙ bioodpad: 12. 9. / 26. 9.
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
5. 9. / 19. 9.

Brzy v kině
www.kinohustopece.cz

od  1. 9. Minamata | USA | 2020 | 115 min

od  8. 9. Jan Žižka | ČR | Historický |  120 min

od  15. 9. Krásné bytosti | DK, IC, SW | Drama | 123 min

od  22. 9. Indián | ČR, PL, SK | Komedie

2
0

2
2

Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418
on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 
cena vstupenky: 350 Kč  

  26. 9.
kino  HUSTOPEČE

19.30
pondělí 20

22

HRAJÍ: IVANA JIREŠOVÁ, DANA HOMOLOVÁ
 VLADIMÍR KRATINA, MARTIN SITTA.

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
na horách

so 1. 10.

1
2

:0
0 Národní soutěž vín 

Velkopavlovické podoblasti, Amande Hotel.

ne 16. 10. 
Princové jsou na draka – hudební pohádka. 
Vystoupí DS bratří Mrštíků Boleradice, 
kinosál.

pá 4.–6. 11. 
Šmardovo sousedské divadlo – nesoutěžní 
přehlídka divadelních spolků, kinosál.

Připravujeme:

po 26. 9.

1
9
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0

Manželský čtyřúhelník na horách – 

divadelní představení, hrají: Ivana Jirešová, 

Dana Homolová, Vladimír Kratina a Martin 

Sitta. Vstupné 350 Kč, kinosál.

so 28. 9.
9

.3
0

Poutní mše ke cti sv. Václava, patrona 

kostela – kostel sv. Václava a sv. Anežky 

České.

čt 29. 9.

6
.4

5

Zájezd Flora Olomouc – pořádá Svaz 

tělesně postižených Hustopeče (Bohumila 

Defeldová – 737 617 254). Odjezd autobusu 

od stadionu (Kamenná krása) v 6.45 a 7.00 

z autobusového nádraží.

čt 29. 9.–1. 10.

1
6

.0
0

Burčákové slavnosti – tradiční třídenní 

oslavy sladkého bouřlivého moku provází 

originální dávka humoru a recese. Součástí 

programu je jarmark a hudební vystoupení 

(Tublatanka, Ewa Farna…). Předprodej 

vstupenek online (www.kinohustopece.cz) 

nebo v TIC Hustopeče. Více informací: www.

burcakoveslavnosti.cz, Dukelské náměstí.
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se zahradou a parkovacím stáním, v klidné části obce Krumvíř, výborná 
dojezdová dostupnost, 28 km od Brna. Obytná plocha 102 m², 2x koupelna 

s WC, podlahové vytápění, venkovní žaluzie, příprava na klimatizaci. 
Přímé autobusové spojení s Brnem. K nastěhování 8/2022.

Jiří ŠMÍDEK
certifikovaný realitní makléř

  (+420) 608 859 992
  j.smidek@patreal.cz
  www.patreal.cz

VAŠE RYZE ČESKÉ 
REALITNÍ CENTRUM 
OD ROKU 1994

NOVOSTAVBA RD 5+KK

Cena: 9 950 000 Kč

Inzerat_A6_Patreal.indd   10 30.06.2022   15:46
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Když poprvé usedli v roce 1945 do lavic, spojo-
val je především rok narození. Nyní je pojí 
hluboké přátelství, které trvá již 70 let. Přesně 
tolik uplynulo od jejich maturity v roce 1952. 
Od té doby se pravidelně potkávají, vzpomí-
nají na studentská léta a sdílí společně život-
ní radosti i starosti. Letos, na kulatém výročí, 
nechyběli Věra Benešová (rozená Vašinová), 
Vilma Chwístková (rozená Frejková), Antonín 
Vojtek a Zdeněk Nečas. 

„Na znovuotevřené osmileté reálné 
gymnázium jsme nastoupili těsně po válce, 
v roce 1945. Vládla euforie, že je po válce, a my 
jsme prožívali citlivá léta dospívání, chodi-
li spolu do kina a postupně svůj čas trávili 
pohromadě i o prázdninách, například na 
letní brigádě v Adršpachu, který se nám zaryl 
hluboko do našich srdcí,“ zavzpomínala paní 
Benešová, jejíž kroky po maturitě vedly na 
farmaceutickou fakultu. 

Gymnázium po celou dobu jejich studia 
sídlilo v budově současné nemocnice, která 
zde svůj provoz zahájila v roce 1953. Někteří 
z abiturientů tak stejné místo poznali ze dvou 
zcela odlišných stran. „V hustopečské nemoc-
nici se mi v roce 1959 narodil syn. Na svět přišel 
v sále, který já jsem znala ze školních let jako 
kreslírnu,“ uvedla paní Chwístková, která po 
maturitě vystudovala konzervatoř a osud ji 
dovedl na severní Moravu, do Havířova, kde 
vyučovala hru na klavír.  

Život se s nimi nemazlil a cesta za vysně-
ným cílem byla mnohdy trnitá, jako například 
ta známého malíře jižní Moravy, Antonína 
Vojtka. „Do školy jsem chodil se starou tatín-
kovou koženou zednickou taškou, kterou měl 
na nářadí, protože peněz bylo v rodině málo. 
Pravidelně jsem navštěvoval knihkupectví 
a kupoval si ze svého skromného kapesného 
určeného na jídlo publikace Světoví malíři. 
Bohužel tatínek mé nadšení stát se malířem 

nesdílel a vinou zatajené pozvánky na přijímací 
zkoušky na akademii do Prahy jsem prošvihnul 
termín. Bylo rozhodnuto, že pojedu budovat 
komunismus do západních Čech. Po maturitě 
jsem absolvoval prázdninový kurz a nastoupil 
jako učitel v Karlových Varech a posléze v Mari-
ánských Lázních, kde jsem získal i ředitelské 
místo,“ popsal složité začátky pan Vojtek.

Zdeňka Nečase zase vítr, nebo spíš strikt-
ně daná umístěnka, zavály do Zlína. „Na 
pedagogickou fakultu mě to táhlo odjakživa, 
ale původně jsem chtěl studovat kombinaci 
český jazyk a dějepis. Pocházím z věřící rodi-
ny a kvůli tomu mě na vybraný obor nepřijali.  
Moje specializace tedy je matematika a fyzika 
a hned po promoci jsem dostal umístěnku na 
jedenáctiletku do Zlína. Mezi moje studenty 
patřil například známý muzikant Felix Slová-
ček, kterého jsem vyučovat matematiku,“ 
vzpomínal pan Nečas, který ve Zlíně zůstal a do 

Hustopečí jezdí za přáteli. 
Ve vyprávění fi gurovali rovněž profesoři. 

„Pamatuji si například na profesorku Čejko-
vou, která nás učila český jazyk. Neměla to 
s námi vůbec jednoduché. Až do páté třídy 
jsme  hodně bojovali s pravopisem. Nicméně 
naše paní profesorka si nás k sobě domů vzala  
na prázdniny a všechno do nás nahustila. Byli 
jsme jí hodně vděční,“ uvedla paní Benešová.

Vzpomínky abiturientů hustopečského 
gymnázia ročníku 1952 na studentská léta jsou 
vesměs pozitivní. Navzdory nelehké době si 
svoje mládí užívali, uměli se dohromady bavit 
i pracovat. Ze společně strávených sedmi let 
mají ty nejkrásnější zážitky, což dokládají 
i jejich pravidelná, nyní už každoroční, oblíbe-
ná setkání. Popřejme jim tedy, ať spolu oslaví 
i další kulatiny – 80 let od maturity!

-hrad-

Absolventi hustopečského gymnázia se sešli po 70 letech
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Zleva: A. Vojtek, V. Benešová, V. Chwistková, Z. Nečas
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Z HISTORIE

Léto na Hustopečské plovárně
 26. 7. Máme za sebou léto – období, kdy 
v Hustopečích skutečně „husto peče“ a míst-
ní i přespolní hledají osvěžení i na místním 
koupališti. To bylo sice vybudováno až 
v 60. letech 20. století, ale jeho „předchůd-
ce“ – plovárna, která se nacházela v místech 
dnešního městského stadionu, fungovala 
s přestávkami už od roku 1894.

Její vybudování částečně odpomohlo tris-
tním hygienickým poměrům ve městě, které 
i přes skutečnost, že již v 16. století mělo 
Lázeňskou ulici a Lázeňskou bránu (= brána 
Brněnská), trpělo po staletí nedostatkem vody. 
Podle pamětí fi nančního komisaře Jaroslava 
Dvořáka se tu žilo takto: „Takový hustopečský 
občan se, myslím, nekoupal celý život. Zavinil 
to hlavně nedostatek vody, které bylo sotva 
na pití. Voda na praní se chytala za deště do 
kádí, které byly umístěny v každém domě. 
S čistotou těla si tady nikdo nelámal hlavy, 
a také nikdo nepřemýšlel, jak by nedostatku 
vody bylo odpomoženo. Inteligence sem se 
přistěhovalá, chtěla-li se za letního parného 
dne osvěžit vodou, musela si zajet kočárem 
do Dolních Věstonic k Dyji. Takový výlet byl 
ovšem nákladný a nemohl si ho každý dopřát. 
Domácí koupelny byly vůbec neznámy.“

Trnitá cesta k vybudování vlastní plovár-
ny vedla v Hustopečích oklikou přes založení 
Německého bruslařského spolku (Eislaufve-
rein), jejž v roce 1884 inicioval soudní adjunkt 
dr. Viktor Morawitz. V té době hustopečské 
děti bruslily na zamrzlých močálech kolem 
Štinkavky, z nichž největší se nacházel v údolí 
pod dnešním Společenským domem.

Rapidní změna nastala až v roce 1894, kdy 
zdejší ředitel měšťanské školy Alois Elis jako 
jednatel Bruslařského spolku najal od obce 
pozemek na Brněnské ulici a dal vykopat větší 
nádrž na vodu. Takto vzniklá plovárna (a brus-
lící plocha) byla ovšem velmi nedokonalá, 
protože voda prosakovala do země a nedala 
se udržet; navíc dno bylo bahnité a voda se 
při koupání kalila. Náprava nastala až v roce 
1898. Plovárna byla na Elisův návrh zvětše-
na a tehdejší předseda Bruslařského spolku 
a zároveň majitel zdejší parní cihelny Jakob 
Redlich ji nechal vydláždit a doplnit dřevěný-
mi kabinami.

Nákladné investice nemohly uhradit 
nepatrné poplatky za koupání, a proto Brus-
lařský spolek vydal 300 „podílních“ listů po 
10 korunách, které se měly úrokovat 4 % a byly 
slosovatelné. Listy šly však špatně na odbyt, 
takže na Redlichův návrh byly stanovy spolku 
rozšířeny o konstatování, že účelem spolku 
je i zpeněžení ledu, který byl v Hustopečích 
hledaným a cenným zbožím. Tím se Brus-
lařský spolek minul svým účelem, k čemuž 
dopomohlo i hustopečské klima, takže výsle-
dek byl následující: „Ježto zdejší podnebí jest 
mírné a voda málokdy zamrzne, mají milov-
níci bruslení zřídka příležitost tomuto zdravé-
mu sportu se oddat. Avšak i o tuto příležitost 
bývají záhy připraveni. Sotva se vytvoří silnější 
ledová krusta, už přijdou sekáči a led vysekají 
a řezníci a hostinští si led odvezou. A když by 
i na krásně plovárna znovu zamrzla, nehodí se 
na novém ledě bruslit, protože při sekání ledu 
utvoří se na povrchu ledová tříšť, která nový 

led činí kostrbatým a pro bruslení nevhod-
ným.“

Tak se Bruslařský spolek (Eislaufverein) 
změnil na Spolek prodávající led (Eisver-
kaufverein) a začala upadat i plovárna, která 
zarůstala rákosím a stala se útočištěm vodní-
ho ptactva.

Obrat k lepšímu začal až po roce 1918, když 
prý „velká část zdejšího obyvatelstva dostala 
se za války dále než za humna a poznala, že ku 
pokroku patří také čistota těla.“ K tomu přispě-
la nepochybně i regulace Štinkavky a odvod-
nění jejího okolí až k Nikolčickému lesu 
(v letech 1919–1920), takže přítok vody byl pak 
vydatnější a pravidelnější. Bruslařský spolek 
dal plovárnu vyčistit a opatřit novými zděnými 
kabinami a z bývalé „žabárny“ se stalo skuteč-
né koupaliště, jež prý nemělo konkurenci širo-
ko daleko, takže v letních měsících zde bývala 
hlava na hlavě.

V roce 1926 podal spolek městu žádost, 
aby mu pozemek pro plovárnu byl pronajat 
na dalších 90 let. Tím si chtěl pojistit němec-
kou správu nad plovárnou ve stále „češtějším“ 
městě. Jak víme, dopadlo to jinak...

Pojednání o plovárně zakončíme hezkou 
vzpomínkou zdejší rodačky, spisovatelky Ilse 
Tielschové: „Strávit na naší plovárně celé léto 
patří k tomu nejhezčímu, co si umím předsta-
vit. Na koupališti trávíme většinou celé dny, od 
dopoledne až do podvečera, jíme chleby se 
sádlem a k tomu něco ovoce nebo kvašáky, co 
nám maminky nachystaly, a jsme šťastní.“

Mgr. Soňa Nezhodová, Ph. D.
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Léto na plovárně v Hustopečích.

Plovárna se zděnými kabinami. 
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Dne 15. 8. 2022 jsme pořádali již tradiční zájezd 
pro prarodiče s vnoučaty tentokrát do Zoolo-
gické zahrady Lešná. Autobus se nám podařil 
zaplnit, v poslední době tomu tak nebývá.

Zoo Lešná byla založena v roce 1946, je na 
celkové rozloze 70 ha, v zahradě je 226 druhů 
zvířat, 1 467 jedinců. Zoo je rozdělena na 
několik oblastí: Afrika – vloni se zde narodilo 
mládě slona afrického, je to první slůně africké 
v České republice. Dále jsou zde želvy, žirafy, 
nosorožci. Asii představuje tapír čabrakový, 
pelikáni, pandy, tygr ussurijský. Austrálie – 
kivi a kea, klokani rudokrcí, emu. Amerika 
jaguár, tamariny bělovousí, lenochodi, želvy, 
piraně. Vydry obrovské se chovají jako první 
a jediné zoo v rámci České a Slovenské repub-
liky. V okolí zámku je zátoka rejnoků, aligátoři, 
v zámecké voliéře je nesyt bílý, jeřábi.

Při vchodu do zahrady lze nakoupit mapu 
areálu, podle ní navštěvovat jednotlivé expo-

zice. Již v autobuse byli upozorněni účastníci 
na časy komentovaného krmení, kterého se 
mohli zúčastnit. Děti krmily rejnoky, někte-
ré i žirafy. Pelikáni se nechali pohladit. Také 
rejnoci se mohli pohladit, což se dětem moc 
líbilo.  Když už nás zmáhala únava, mohli jsme 
se povozit vláčkem. Bylo nutné občerstvení 
v podobě zmrzliny, kávy, chladného nápoje, 
nebo všeho dohromady. Dalším lákadlem byly 
kolotoče, houpačky. Dětem se ani nechtělo jet 
domů.

Na zpáteční cestě jsme vjeli do kolony 
měřící 7 km. Marie Klimešová toto zdržení 
využila ke kulturní vložce, aby děti na prázd-
ninách u babiček zazpívaly na mikrofon. Jeden 
statečný chlapec zazpíval na mikrofon „Skákal 
pes“, další pak řekl vtip.

Všichni přijeli domů unavení, ale spokoje-
ní.

Bohumila Defeldová, předsedkyně spolku
Společný výlet jistě zopakujeme.

SPOLKY

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Prarodiče s vnoučaty vyrazili do Lešné
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Celostátní setkání mládeže 2022…
… čili (zkráceně) CSM, je křesťanská akce pro 
mladé, která se koná každých pět let v někte-
rém z větších měst naší republiky. 

Tentokrát nás toto setkání zavedlo do 
nádherného starobylého města Hradec Králo-
vé. Sešlo se zde téměř 5 000 mladých křesťanů. 
Jen z jižní Moravy nás přijelo přes tisíc! Během 
pěti dní jsme skrze společenství a duchov-
ní program prohlubovali svůj vztah k Bohu. 

Vybírali jsme si z široké nabídky přednášek 
a diskuzních skupin, večer byl čas si zazpívat, 
nebo se naopak ztišit u modlitby. Měli jsme 
možnost poznat a setkat se s mnoha inspirativ-
ními lidmi z různých sfér (např. pedagogické, 
vědecké, umělecké), společně jsme prožívali 
mše svaté, zatancovali si na večeru Godzone,… 
Jeden den jsme proměnili slova v činy a opla-
tili městu Hradec Králové jeho pohostinnost: 

čistili jsme okolí řeky, umyli okna nemocnice 
nebo pomohli seniorům. Tím vším nás prová-
zel úryvek z Bible: „Vstaň. Udělám z tebe svěd-
ka toho, co jsi viděl.“ (Sk 26,16) 

CSM bylo příležitostí se znovu potkat 
s přáteli z podobných akcí. Setkání nás napum-
povalo energií a budeme se těšit zase za pět 
let! 

M. Střelcová

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Vážení spoluobčané, ve dnech 
29. 9.–1. 10. 2022 se uskuteční na Dukel-
ském náměstí a v přilehlých ulicích 
BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. Tyto slavnosti 
znamenají významný zásah do života v našem 
městě. Přinesou vyloučení provozu a určitá 
omezení pro obyvatele bydlící v okolí náměstí 
i pro fi rmy, které zde podnikají.

Na příjezdových cestách na Dukelské 
nám. budou instalovány historické vstupní 
brány, a to od pondělí 26. 9. v ulicích Mrštíko-
va a Smetanova, od úterý 27. 9.  v ulici Husova 
a od čtvrtka 29. 9. u prodejny zdravé výživy.

Od čtvrtka 29. 9. od 8.00 hodin do pondělí 
3. 10. do 10.00 hodin bude uzavřeno velké 
parkoviště na Dukelském náměstí a od pátku 

30. 9. od 6.00 do neděle 2. 10. do 20.00 bude 
uzavřeno parkoviště pod starou poštou. 

Od pátku 30. 9. od 6.00 hodin do neděle 
2. 10. do 6.00 hodin bude uzavřen vjezd na 
Dukelské náměstí od restaurace U Špagáta 
a od hasičů a budou uzavřeny ulice Mrštíkova, 
Smetanova a Husova. 

Z toho plyne, že bude omezeno zásobo-
vání provozoven a obchodů v těchto ulicích. 
Prosíme Vás proto, abyste zásobování svých 
fi rem zajistili ve dnech, kdy bude vjezd na 
náměstí možný, a neparkovali v tuto dobu se 
svými vozy v těchto lokalitách.

V době programu Burčákových slavnos-
tí bude vstup na Dukelské náměstí možný 
pouze s platnou vstupenkou. 

Obyvatelé Dukelského náměstí, Mrštíkovy, 
Kosmákovy a Smetanovy ulice budou mít na 
náměstí vstup volný po předložení občanské-
ho průkazu. Nájemníci obytných domů v těch-
to ulicích si mohou vyzvednout vstupenku po 
předložení nájemní smlouvy v Turistickém 
informačním centru, které sídlí v budově kina, 
a to od pondělí 27. 9. Pro pracovníky, kteří 
budou v provozovnách na Dukelském náměstí, 
mohou vedoucí prodejen taktéž vyzvednout 
vstupenky v Turistickém informačním centru.  

Děkujeme za pochopení
Jana Hrádková, 

Marketing a kultura města Hustopeče
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SPORT

Senzační bronz Homoly na olympiádě
Každé dva roky se v České republice koná 

Letní olympiáda dětí a mládeže. Po loňské 
covidové pauze hostila olympiádu Olomouc 
a již potřetí za sebou nechyběl na startu ani 
letos zástupce hustopečských atletů. V repre-
zentaci Jihomoravského kraje se představila 
sprinterka Emma Mwanyolo a výškař Vojtěch 
Homola.

„Mít hned dva zástupce na olympiádě je 
pro takový oddíl jako je náš velký úspěch,“ 
řekl nám hlavní trenér žactva v atletickém 
oddíle TJ Agrotec Hustopeče Zbyněk Háder. 

„Nestačí být jen mezi nejlepšími v kraji ve 
své disciplíně, ale zároveň musíte být i mezi 
nejlepšími v republice. Reprezentaci kraje 
tvoří totiž pouze devět závodníků napříč 
všemi disciplínami, a tak se dává přednost 
pouze těm, kteří mají ambice postoupit do 
fi nále nebo rovnou bojovat o medaile. A to 
byl případ obou našich závodníků. Potěšením 
bylo i zařazení našeho trenéra Petra Plátení-
ka mezi krajské trenéry na olympiádě,“ dodal 
spokojeně Háder.

Konkurence mezi sprinterkami byla obrov-
ská. Emma Mwanyolo však výborně zvládla 
rozběh a díky vyrovnanému osobnímu rekor-
du 8,07 s se jí podařilo proklouznout do semi-
fi nále. Zde nakonec skončila časem 8,13 s na 
celkovém 14. místě. A i když se jí nepodařilo 
vylepšit své osobní maximum, je to výbor-
ný výsledek pro ni i celý oddíl. Emma byla 
také členkou štafety na 4 × 60 m., která měla 
ambice na umístění mezi nejlepšími. Jedna 
pokažená předávka však děvčata odsunula na 
11. pozici.

Vojtěch Homola opět ukázal, že je mužem 
velkých závodů. Patřil sice do širšího okruhu 

favoritů na postup do fi nále, ale na nejvyšší 
příčky by ho tipoval málokdo. V kvalifi kaci se 
musel nejdříve srovnat s rozběhem a svou 
úvodní výšku zdolal až na třetí pokus, ale 
pak už postupoval celou soutěží suverénně 
a výkonem 1,75 m se probojoval do 12členného 
fi nále. Zde zdolával postupné výšky většinou 
bez problémů a po zdolání 1,79 m zůstala ve 
hře už jen pětice závodníků. Následná výška 
1,82 m byla o dva centimetry nad Vojtovým 
maximem. Při druhém pokusu se Vojto-
vi povedl technicky snad nejzdařilejší skok 
v soutěži a krásně se nad laťkou přenesl. 
V tu chvíli byl na pokusy čtvrtý a před ním tři 
skokané s lepšími výkony než on. Dva z nich 
se dostali přes další postupnou výšku 1,85 m 
na první, resp. druhý pokus. Na třetí pokus šel 
Vojta proti úřadujícímu halovému mistru 
republiky a svému reprezentačnímu kolegovi 
Lukáši Kouřilovi, kterého v sezóně ani jednou 
neporazil. Ve fi nále olympiády však Vojta 
ukázal, že má nervy ze železa a laťku ve výši 
1,85 m zdolal. Lukášovi se to nepodařilo a Vojta 
se tak mohl radovat z druhé cenné medaile. Po 
bronzu z halového Mistrovství ČR má tento-
krát bronzovou medaili i z Letní olympiády 
dětí a mládeže

Do fi nále Zlaté ligy se kvalifi kovalo 
19 nejmladších atletů

Letos poprvé se v rámci Jihomoravského 
kraje zkoušel nový systém soutěží pro atletické 
přípravky. Oddíly si mohly vybrat buď soutěž 
družstev – krajskou ligu atletických přípravek 
nebo soutěž jednotlivců – Zlatou ligu. „My 
jsme se přihlásili do Zlaté ligy, protože všech-
ny oddíly našeho regionu daly přednost této 
soutěži,“ vysvětlila nám Michaela Houdková, 

hlavní trenérka hustopečské atletické příprav-
ky. „Zároveň jsme tak dostali možnost zazávo-
dit si na více závodech. Jedno kvalifi kační kolo 
jsme navíc pořádali na novém hustopečském 
stadionu,“ dodala Houdková.

Závodníci z atletické přípravky soutěžili 
v běhu na 60 m, 300/600 m, hodu kriketovým 
míčkem a skoku do dálky. Po sérii kvalifi kač-
ních kol se nejlepších 25 závodníků v každé 
disciplíně utká v září v krajském fi nále Zlaté 
ligy. A my můžeme být velmi spokojení s výko-
ny naší přípravky, protože hned 19 husto-
pečských závodníků si vybojovalo účast ve 
fi nále některé z disciplín. Největší naděje vklá-
dá Houdková do Martina Krůzy, který vede 
tabulky v běhu na 60 m a ve skoku dalekém 
a v kriketu je osmý. V čele krajského žebříč-
ku skoku do dálky je Zora Potůčková, která je 
navíc třetí v kriketu a osmá na 60 m. Samuel 
Kos je třetí v dálce a čtvrtý v kriketu, Bára Bulo-
vá je třetí v dálce, pátá v běhu na 300 m a šestá 
v běhu na 60 m. Na medaile mohou útočit 
i Karel Macek, Sofi e Babáčková nebo Lea Fraň-
ková, kteří také patří do elitní desítky ve svých 
kategoriích. 

Bajcar vyhrál Brněnskou laťku
Tři hustopečští skokané do výšky se před-

stavili na tradiční Brněnské laťce. Ta se popr-
vé uskutečnila pod otevřeným nebem před 
obchodním centrem Olympia. A všichni 
byli výrazně vidět. Adam Bajcar suverénně 
vyhrál soutěž ml. žáků výborným výkonem 
158 cm. V soutěži starších žákyň si Nikola 
Seďová vylepšila letošní maximum a za 152 cm 
brala bronzovou medaili. Ve stejné kategorii 
byla Adriana Dlapalová šestá za 142 cm.

Atleti mají za sebou úspěšné léto

Úspěšné družstvo přípravky, které se prosadilo v kvalifi kaci Zlaté ligy. Na fotce spolu se svými trenérkami (zleva) Karolínou Houdkovou, Lucií Grůzovou a Michaelou 
Houdkovou. 
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Žeň medailí na domácí Zajícově lize
Neuvěřitelných 33 medailí získali v pátém 

kole Zajícové ligy pro atletické přípravky 
a žactvo hustopečští atleti. Na hustopečském 
stadionu dokonale využili „domácí“ prostře-
dí a získali celkem 19 zlatých, 17 stříbrných 
a 7 bronzových medailí. Nejlepšími sběrači 
medailí byli Adam Bajcar, Nikola Seďová, Petr 
Matulka, Martin Krůza, Adriana Dlapalová, 
Barbora a Ondřej Knapkovi, Hana Lounková, 
Jan Fojtík, Zora Potůčková a Radek Denemark. 

„Pochvalu však zaslouží všichni závodníci, ale 
také pořadatelé a rodiče, kteří vytvořili skvě-

lou atmosféru a pomohli i s občerstvením. 
Byla to jedna z nejlepších akcí na novém 
stadionu,“ vysekla všem poklonu ředitelka 
soutěže Michaela Houdková.

Na novém stadionu se poprvé uskutečnila 
Olympiáda škol 

Závodníci ze sedmi škol hustopečského 
regionu se zúčastnili první atletické olympi-
ády škol hustopečského regionu na novém 
atletickém stadionu, kteří bojovali v sedmi 
disciplínách. „Chceme tento závod pořádat 
každý rok pro školy našeho regionu,“ prozradil 

ředitel soutěže Zbyněk Háder z pořádajícího 
atletického oddílu TJ Agrotec Hustopeče. Jeho 
slova o pravidelné přípravě potvrdil i pohled 
do výsledkové listiny, kde se mezi nejlepšími 
často objevovali závodníci atletického oddí-
lu TJ Agrotec Hustopeče. Speciální poháry za 
smíšenou štafetu 4 × 100 m staršího žactva 
získala štafeta ZŠ Hustopeče, Komenského; 
zlato ve stejné soutěži ml. žactva pak putuje 
do ZŠ V. Němčice.

-had-

Atletický oddíl 
TJ Agrotec Hustopeče 

pořádá

NÁBOR do ATLETIKY
v pondělí 12. září 
2022 v 17.00 hod. 

na Městském stadionu 
HustopečeSenzační bronzovou medaili a nový osobní rekord 185 cm vybojoval ve skoku vysokém Vojtěch Homola na Letní 

olympiádě dětí a mládeže v Olomouci. Na fotce s vedoucím trenérem hustopečské atletiky Zbyňkem Háderem.
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OCEŇOVÁNÍ A ODHADY NEMOVITOSTÍ

Ing. Daniel Šrámek

 pro účely úvěrového řízení u bank (hypotéky) 
 pro účely dědického řízení pro potřeby notáře 
 pro účely stanovení prodejní ceny nemovitosti 

 pro ostatní účely 

telefon: +420 724 374 295
adresa: Židlochovice, Nádražní 483

e-mail: dansramek@seznam.cz

www.odhady.webnode.cz

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

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

▲ 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.

INZERCE

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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Usnesení ze XXVII. schůze Zastupitelstva města 
Hustopeče konané dne 16.06.2022 v zasedací 

místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/XXVII/22: ZM schvaluje zahájení zasedání 
zastupitelstva města Hustopeče i po lhůtě stanovené 
jednacím řádem. Pozdější příchod některých zastupite-
lů byl avizován v čase plánovaného jednání. Zastupitelů 
se sešla potřebná usnášeníschopná většina. 

Usnesení č. 2/XXVII/22: ZM schvaluje program zasedání v 
upravené podobě oproti pozvánce.

Zrušen bod V. l) Schválení budoucího darování pozemku 
1074/1 v k.ú. Hustopeče u Brna na JMK a kanalizace 
od JMK

Program: 
Zahájení 
Sdělení starostky 
Ocenění občanů Cenami města Hustopeče
Zpráva Finančního výboru 
Zpráva Kontrolního výboru 
Hlavní body: 
Rozdělení dotací na sociální služby 2022 

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků p.č. KN 
4549/14, 4549/15 a 4549/20 v k.ú. Hustopeče u Brna 
nad bývalým JZD od ČR-ÚZSVM 

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 4707/9, 
4712/11, 4707/14 od ČR-Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových v lokalitě žst. Šakvice 

Žádost o směnu spoluvlastnického podílu ČR - SPUCR v 
k.ú. Hustopeče u Brna v lokalitě Dolní starý vrch 

Žádost o směnu pozemku p.č. 297/21 a p.č. 3285/7 v k.ú. 
Hustopeče u Brna od ČR-SPUCR nad ul. Herbenova 

Žádost o směnu městského pozemku p.č. 2600/1 za poze-
mek p.č. 2879/121 v k.ú. Hustopeče u Brna 

Žádost o prodej pozemku p.č. KN 5235/12 a 5758/1 v k.ú. 
Hustopeče u Brna v lokalitě Souvratě 

Žádost o koupi části pozemku p.č. 868/1 o výměře cca 18 
m2 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Nerudova 

Nabídka k odkoupení 1/2 spoluvlastnického podílu na 
pozemku v lokalitě Odměry 

Žádost o prodej části městského pozemku p.č. 2500/117 v 
k. ú. Hustopeče u Brna v lokalitě u garáží pod bývalým 
JZD 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní na výkup částí 

pozemků 196/46, 196/1, 196/48, 199/2 pod budoucím 
bezbariérovým chodníkem na ul. Bratislavská 

Schválení budoucího darování pozemku 1074/1 v k.ú. 
Hustopeče u Brna na JMK a kanalizace od JMK 

Žádost o odkoupení Turistické ubytovny v Celném, katas-
trálním území Těchonín 

3. rozpočtové opatření města Hustopeče 2022 
Ceník pozemků města
Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.) 
Diskuze občanů (pokračování)
Příspěvky členů ZM 
Kontrola přijatých usnesení 
Závěr 
Usnesení č. 3/XXVII/22: ZM schvaluje ověřovatele zápisu 

… a ... 
Usnesení č. 4/XXVII/22: ZM schvaluje průběh diskuze k 

jednotlivým bodům zvlášť, vždy se samostatně přečte 
usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení 
jako celek. 

Usnesení č. 5/XXVII/22: ZM bere na vědomí určení zapi-
sovatelky …, administrativní pracovnice kanceláře 
tajemníka. 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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Naše podzimní rostliny 
pro Vaše truhlíky, mísy a záhony

Podzimní rostliny
Od 29. srpna 2022 bude zahájen prodej podzimních rostlin.

Nabízíme macešky velkokvěté a drobnokvěté ve velké škále barev 

za 13 Kč, různé vřesy, chryzantémy, hebe, drátovec, okrasné kapusty, 

dýně a jiné podzimní rostliny.

Certifi kovaná  sadba jahod (10 pack)

Karmen středně raná, Senga Sengana poloraná jednouplodící 140 Kč
Ostara stáleplodící 160 Kč

Kanadské borůvky, ovocné keře a jiné rostliny v květináči:
• Borůvky odrůdy Spartan, Goldtraube, Bluecrop, Patriot, Darrow, 

 Bluejeay od 90 Kč
• Ovocné keře rybíz Jonkheer Van Tets červený, Titania černý, 

 angrešt Hinnonmaki žlutý a červený, maliny jednouplodící 

 Willamette tmavě červené vzrůstné od 90 Kč
• Fíkovník Gustissimo Morena bujně a vzpřímeně rostoucí 150 Kč 
• Bylinky a trvalky např. šalvěj, levandule, libeček, tymián, rozmarýn,

 thúje Smaragd, kostřava, sedum a jiné

Dušičková vazba věnečky, věnce, kytice, koše, 
mísy a jiné prodej od poloviny října

OTEVÍRACÍ DOBA (do konce října 2022)

 pondělí–pátek 13.00–18.00 hodin 
 sobota 08.00–12.00 hodin

Zahradnictví u Langů
Petr Lang, Vranovická č. 306, Přísnotice, tel.: 723 281 784

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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Usnesení č. 6/XXVII/22: ZM schvaluje udělení Ceny města 
Hustopeče za zásluhy pro město Hustopeče. Seznam 
osob a zdůvodnění jsou přílohou zápisu.

Usnesení č. 7/XXVII/22: ZM bere na vědomí zápis z jednání 
Finančního výboru ZM ze dne 14.06.2022 

Usnesení č. 8/XXVII/22: ZM schvaluje rozdělení dotací pro 
sociální služby působící v ORP Hustopeče na základě 
smluv o příspěvku na spolufi nancování sítě sociálních 
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. 9/XXVII/22: ZM schvaluje uzavření smlouvy 
o bezúplatném převodu pozemků pod komunikací 
p.č. KN 4549/14, 4549/15 a 4549/20 v k.ú. Hustopeče 
u Brna od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 
PSČ 128 00 Praha 2. 

Usnesení č. 10/XXVII/22: ZM schvaluje podání 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 

Usnesení č. 11/XXVII/22: ZM schvaluje podání žádosti o 
směnu 1/2 spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 
3683/1, 3683/2, 3681, 3680, 3677, 3676 a 498/14 vše 
v k.ú. Hustopeče u Brna od ČR, Státního pozemkové-
ho úřadu, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3.

Usnesení č. 12/XXVII/22: ZM schvaluje podání 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, IČ: 01312774, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3. 

Usnesení č. 13/XXVII/22: ZM schvaluje vyhlášení záměru 
směny části městského pozemku p.č.2600/1 v rozsahu 
nově vytvořeného a vyčleněného pozemku dle návrhu 
GP č.4198-144/2022 o výměře cca 354 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 objed-
návky města. Náklady spojené s převodem pozemků 
hradí navrhovatel. 

Usnesení č. 14/XXVII/22: ZM neschvaluje záměr prodeje 
pozemků p.č.5235/12 vedeného jako ostatní plocha a 
p.č.5758/1 vedeného jako zahrada, vše zapsané na LV 
č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 15/XXVII/22: ZM schvaluje vyhlášení zámě-
ru na prodej části p.č. 868/1 o výměře cca 18 m2 v 
katastrálním území Hustopeče u Brna. Prodej se usku-
teční 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 úhra-
du znaleckého posudku. V případě schválení prodeje 
konkrétnímu kupujícímu, tento uhradí spolu s prodejní 
cenou pozemku a nákladu na zpracování znaleckého 
posudku i další náklady spojené s převodem pozemku. 

Usnesení č. 16/XXVII/22: ZM neschvaluje koupi 1/2 spo-
luvlastnického podílu na pozemku p.č. 2879/100, 
vedený jako orná půda, katastrální území Hustopeče 
u Brna, zapsaný na LV č. 1180, o výměře 1875 m2 od 
společnosti VIAGEM a.s., IČO 04817320, Sokolovská 
131/86, Karlín, 186 00 Praha.

Usnesení č. 17/XXVII/22: ZM neschvaluje vyhlášení zá-
měru 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. 

Usnesení č. 18/XXVII/22: ZM schvaluje uzavření smlou-
vy o smlouvě budoucí kupní na budoucí výkup částí 
pozemků, parcely č. 196/46, 196/1, 196/48, 199/2 o 
souhrnné výměře cca 43 m2 vše ve vlastnictví spo-
lečnosti STAVEBNINY VAJBAR s.r.o., č.p. 481, 69108 
Bořetice, zapsané na LV č. 11972, v k.ú. Hustopeče u 
Brna, pod chodníkem na ul. Bratislavská za cenu 300 
Kč/m2. 

Usnesení č. 19/XXVII/22: ZM neschvaluje vyhlášení zámě-
ru prodeje souboru nemovitých věcí v majetku města 
Hustopeče, zapsaných na LV č. 462 u Katastrálního úřa-
du pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, vše v katastrálním území Celné, obec Těchonín, 

Usnesení č. 20/XXVII/22: ZM schvaluje 3. rozpočtové opat-
ření města Hustopeče bez investice do rekonstrukce 
povrchů náměstí a komunikace kolem Štinkovky, na 
základě, kterého jsou 

celkové příjmy 214.735.000 Kč, 
celkové výdaje 292.770.000 Kč a 
fi nancování je ve výši 78.035.000 Kč 

Usnesení ze 103. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 20.06.2022 v kanceláři starosty na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/103/22: RM schválila program jednání 
dnešní RM. 

Usnesení č. 2/103/22: RM schválila uzavření smlouvy o 
dodávce vody a odvádění odpadních vod na objekt 
Polikliniky na ul. Hybešova č.p. 1417 se společností 
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. IČ: 49455168, 
Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav. 

Usnesení č. 3/103/22: RM schválila uzavření smlouvy o 
centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění 
nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře s 
Českou republikou – Ministerstvem zemědělství, IČ: 
00020478, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Usnesení č. 4/103/22: RM schválila uzavření licenční 
smlouvy a smlouvy o poskytování souvisejících služeb 
na počítačový program na prodej vstupenek v kině a 
na akce pořádané městem Hustopeče s Ticketware 
s.r.o. se sídlem Nad Pískovnou 1450/5, 140 00 Praha 4, 
IČ 03485285. 

Usnesení č. 5/103/22: RM bere na vědomí a postupuje do 
Stavební komise prověření žádosti prodeje pozemků 
p.č. 3963 vedeného jako zahrada o výměře 214 m2, 
p.č. 3964, o výměře 887 m2; druh pozemku: vinice, vše 
v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 6/103/22: RM bere na vědomí a postupuje do 
Stavební komise prověření žádosti o odkoupení části 
městských pozemků p.č. 991/11, 982/42, 2004/5, vše v 
katastrálním území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, 
o souhrnné výměře 585 m2, případně o větší výměře 
1030 m2, za účelem zachování zahrádek pro obyvatele 
bytového domu ul. Okružní 7,8, Hustopeče. 

Usnesení č. 7/103/22: RM bere na vědomí a postupuje do 
Stavební komise prověření žádosti o odkoupení části 
městského pozemku p.č. 1262/1, vedeného jako ostat-
ní plocha, o výměře 120 až 240 m2, v k.ú. Hustopeče 
u Brna, za účelem přístupu k pozemku žadatele p.č. 
4813/33 a 4813/32 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 8/103/22: RM schvaluje vyhlášení zámě-
ru pronájmu městského pozemku p.č. 4542/319, 
druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 8 m2, v k.ú. 
Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Spolu s žádostí o 
pronájem je nutno předložit i záměr využití.

Usnesení č. 9/103/22: RM bere na vědomí zápis ze staveb-
ní komise ze dne 15.6.2022 

Usnesení č. 10/103/22: RM schválila projektovou doku-
mentaci 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 pod-
pisem situačního výkresu.

Usnesení č. 11/103/22: RM schválila souhlas s projekto-
vou dokumentací pro stavební povolení investora … 
a … na stavbu "Novostavba RD, parc.č. 4792/233 k.ú. 
Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku podpisem si-
tuačního výkresu. 

Usnesení č. 12/103/22: RM neschvaluje projektovou do-
kumentaci investora Nej.CZ s.r.o., Kaplanova 2252/8, 
Praha na stavbu "FTTH Hustopeče, optická přípojka 
pro BD V Aleji". Přípojka musí být vedena mimo plochy 
zeleně, ve zpevněných plochách. 

Usnesení č. 13/103/22: RM schválila souhlas s  projek-
tovou dokumentací na stavbu „Přístavba a nástavba 
nevyužívaného objektu na učebny a zázemí pro vý-
uku“ na pozemku p.č. 35 v  k. ú. Hustopeče investora 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 
60200 Brno, pro rozšíření Gymnázium T. G. Masaryka 
Hustopeče, příspěvková organizace, Dukelské náměstí 
31/7, 69331 Hustopeče, a pověřuje starostku podpi-
sem situačního výkresu.

Usnesení č. 14/103/22: RM schválila projektovou doku-
mentaci investora …, … na stavbu "Novostavba RD, 
parc.č. 5385/50, Starý vrch" a pověřuje starostku pod-
pisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 15/103/22: RM schválila projektovou do-
kumentaci investora …, …, Hustopeče na stavbu 
"Přístavba RD, úpravy stávajícího objektu" a pověřuje 
starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 16/103/22: RM schválila uzavření Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozem-
cích parc. č. 656/1, 656/2, 655/3 v k. ú. Hustopeče 
v rámci akce: "16010-063266 VPIC Hustopeče – 
Propojení ulic", se společností CETIN a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 
04084063. Služebnost bude sjednána na dobu neurči-
tou za náhradu v úhrnné výši 300 Kč.

Usnesení č. 17/103/22: RM schválila zrušení veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce „Polní cesta u 
Štinkavky, Hustopeče".

Usnesení č. 18/103/22: RM schválila výběr nejvhodnější 
nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Hustopeče – propojení ulic Brněnská, 
Kollárova, Jiráskova" uchazeče TD LKW s.r.o., Mrštíkova 
13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 29380421 s cenovou na-
bídkou 4.058.199,35 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 19/103/22: RM schválila pořadí nabídek 
na dalších místech u veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce „Hustopeče – propojení ulic 
Brněnská, Kollárova, Jiráskova": 2. H a S t, spol. s r.o., 
IČ: 25325043, Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče, 

3. Stavby RUFA s.r.o., IČ: 29313449, Velké Němčice 597, 
691 63 Velké Němčice, 

4.Dopravní stavby silnic s.r.o., IČ: 07741561, Rybná 
716/24, 110 00 Praha, 
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5.Porr, a.s., IČ: 43005560, Dubečská 3238/26, 100 00 
Praha 10. 

Usnesení č. 20/103/22: RM schválila uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Hustopeče – propojení ulic Brněnská, 
Kollárova, Jiráskova" se zhotovitelem TD LKW s.r.o., 
Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 29380421 za 
cenu 4.058.199,35 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení č. 21/103/22: RM ukládá MPO oslovit p. … a p. 
… k plnění vyplývajícímu ze smlouvy na zajištění par-
kování pro jejich nemovitosti na Dukelském náměstí.

Usnesení č. 22/103/22: RM schválila výpověď nájemní 
smlouvy s …, nar. …, … Hustopeče na část pozem-
ku p.č.956/2 o výměře 53 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna 
z důvodu zahajované stavby „Propojení ulic Brněnská, 
Kollárova, Jiráskova".

Usnesení č. 23/103/22: RM schválila uzavření dodatku č. 
1 ke smlouvě o dílo na VZ: „Hustopeče – ul. Šafaříkova, 
Tyršova, Brněnská, chodník“, v důsledku méněprací 
dle změnového listu č. 1., kterým dochází ke změně/
snížení ceny za dílo. 

Usnesení č. 24/103/22: RM schválila objednávku oprav 
místních komunikací se zhotovitelem Stavba a údržba 
silnic s.r.o., Riegerova 37, 690 02 Břeclav, IČ: 26264081 
za nabídkovou cenu 137.161,30 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 25/103/22: RM schválila smlouvu o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (JMK 
075874/22/OŽP) na projekt "Přírodní školní zahrada, 
Hustopeče" ve výši 100.000 Kč. 

Usnesení č. 26/103/22: RM bere na vědomí informaci o 
rozpočtu projektu na dosadbu zeleně a následnou péči 
z dotace JMK. 

Usnesení č. 27/103/22: RM schválila objednávku na ošet-
ření stromů na veřejných prostranstvích dle nabídky 
pana Jiřího Zapadla, IČ 88276023, ze dne 08.06.2022 
za celkem 137.128,97 Kč. 

Usnesení č. 28/103/22: RM schválila objednávku a 
montáž parkovacího automatu PECUNI od fi rmy 
YUNEX s.r.o., Siemensova 2715/1, 155 55 Praha 5, IČ: 
09962638, za cenu 172.831 Kč bez DPH. Nový par-
kovací automat bude umístěn na nově budovaném 
parkovišti u Polikliniky. 

Usnesení č. 29/103/22: RM schválila uzavření darovací 
smlouvy s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno, č. smlouvy JMK077614/22OK, 
kterou město Hustopeče přijímá dar 20.000 Kč za vý-
sledek v soutěži „Nejlépe opravená kulturní památka 
Jihomoravského kraje v roce 2021 – XV. ročník“. 

Usnesení č. 30/103/22: RM bere na vědomí, že svody deš-
ťových vod byly usměrněny mimo městský pozemek, 
na pozemek vlastníka p.č. 1057. 

Usnesení RM č. 31/103/22: RM ukládá vyzvat provozo-
vatele restaurace Formanka k  odstranění reklamní 
plochy z oplocení sběrného místa u Sportovní haly.

Usnesení č. 32/103/22: RM schválila zadání studie na 
využití konce ulice Herbenova přímo Komisí územního 
rozvoje. Bude hrazeno z rozpočtu této komise.  

Usnesení č. 33/103/22: RM schválila průjezd cyklistické-
ho závodu Visegrad 4 GP Czech republik přes město 
Hustopeče a spolupráci městské policie.

Usnesení č. 34/103/22: RM schválila navýšení příspěvku 
ŠKK o 5.000 Kč na akci táborák k  ukončení školního 
roku. 

Usnesení č. 35/103/22: RM schválila podání žádosti v 
rámci vyhlášené výzvy 2022-4-1-22 Státního fondu 

kinematografi e, dotační okruh 4. projekt v oblasti 
technického rozvoje a modernizace kinematografi e. 
Spolufi nancování bude zajištěno z rozpočtu organizač-
ní složky města Marketing a kultura města Hustopeče. 

Usnesení č. 36/103/22: RM schválila akceptaci cenové na-
bídky služeb Hybridní pošty od České pošty, s.p. Cenová 
nabídka je přílohou. 

Usnesení č. 37/103/22: RM schválila uzavření Smlouvy 
o poskytnutí služeb Hybridní pošty č. 2022/04606 s 
Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 
Praha 1, IČ 47114983. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 38/103/22: RM schválila uzavře-
ní Veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu 
působnosti v oblasti doručování č. 2022/04609 s Českou 
poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, 
IČ 47114983. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 39/103/22: RM schválila uzavření Smlouvy 
o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudební-
ho festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE s 
Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., 
Polní 6, 639 00 Brno, IČ: 26235064 pro roky 2024-
2027. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/103/22: RM schválila přidělení bytu č. 15 
na adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, …, nar. …, 
trvale bytem .... 

Usnesení č. 41/103/22: RM schválila uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 15, na adrese Svat. Čecha 174/1, 
Hustopeče, mezi městem Hustopeče a panem …, nar. 
… a to s platností od 01.07.2022 do 30.06.2023. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 42/103/22: RM schvaluje přípravu vytvoře-
ní samostatné organizační složky města Hustopeče 
– OS Pečovatelská služba Hustopeče, a to ke dni 
01.01.2023. Do té doby dojde k  oddělení zbývajících 
činností (bude  určeno vedením města) a vytvoří se 
potřebné dokumenty. Předpokládá se, že činnost OS 
Penzion a pečovatelská služba Hustopeče bude ke dni 
31.12.2022 ukončena a převedena na nový subjekt.

Usnesení č. 43/103/22: RM schválila změnu tabulkového 
úvazku na Majetkoprávním odboru Městského úřadu 
Hustopeče na pozici právník ze 0,5 na úvazek 1,0 s 
účinností od 01.09.2022. 

Usnesení č. 44/103/22: RM schválila dohodu o uznání 
a o úhradě peněžitého dluhu formou splátek mezi 
městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem …, 
Hustopeče.

Usnesení č. 45/103/22: RM bere na vědomí rezignaci … 
funkci člena a předsedy vinařské komise. Nový předse-
da bude jmenován na následující RM. 

Usnesení č. 46/103/22: RM schválila zrušení usnesení č. 
54/101/22 a novým usnesením RM schvaluje změnu 
dodatku č. 9 k nájemní smlouvě paní … ve věci pro-
dloužení nájemní smlouvy do 31.08.2022.

Usnesení č. 47/103/22: RM schválila zadání poptávky na 
opravy nebo objednání opravy povrchu asfaltového 
hřiště Okružní a asfaltového povrchu v areálu CVČ.

Usnesení z XXVIII. schůze Zastupitelstva města 
Hustopeče konané dne 07.07.2022 v zasedací 

místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení ZM č. 1/XXVIII/22: ZM schvaluje program zase-
dání doplněn o bod II. b) oproti pozvánce. 

Program: 
I. Zahájení 
II. Hlavní body: 

a) Rozpočtové opatření – schválení realizace VZ malého 
rozsahu na stavební práce „Hustopeče – oprava povr-
chů náměstí“

b) Přeschválení usnesení z důvodu tiskové chyby
III. Diskuze občanů
IV. Příspěvky členů ZM 
V. Kontrola přijatých usnesení 
VI. Závěr 
Usnesení ZM č. 2/XXVIII/22: ZM schvaluje ověřovatele 

zápisu … a ... 
Usnesení ZM č. 3/XXVIII/22: ZM schvaluje průběh disku-

ze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se samostatně 
přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst 
usnesení jako celek. 

Usnesení ZM č. 4/XXVIII/22: ZM bere na vědomí určení za-
pisovatele MVDr. Pavel Michalica, tajemník městského 
úřadu.  

Usnesení ZM č. 5/XXVIII/22: ZM schvaluje rozpočtové 
opatření č.4 města Hustopeče, na základě, kterého činí:

Příjmy města Hustopeče 214.735 tis. Kč, 
Výdaje města Hustopeče 293.169 tis Kč a 
Financování je ve výši 79.434 tis. Kč. Text rozpočtového 

opatření je přílohou zápisu.
Usnesení ZM č. 6/XXVIII/22: ZM schvaluje podání žá-

dosti o směnu pozemku p.č. 297/21 a p.č. 3285/8 
v k.ú. Hustopeče u Brna, nad ulicí Herbenova, od 
ČR, Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3. 

Usnesení ZM č. 7/XXVIII/22: ZM bere na vědomí zprávu 
Kontrolního výboru ZM ze dne 1.7.2022.

Usnesení ze 104. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 11.07.2022 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/104/22: RM schválila program jednání 
dnešní RM. 

Usnesení č. 2/104/22: RM schválila zrušení veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče 
- oprava povrchů náměstí“ z důvodu neschválení roz-
počtového opatření rozpočtu města Hustopeče.

Usnesení č. 3/104/22: RM vzala na vědomí informaci o 
tom, že zájemce o odkoupení objektu č. ev. 29, který 
se nachází na pozemku p.č. 1325 v k.ú. Hustopeče si 
znalecký posudek obstará sám, nejpozději do září. 

Usnesení č. 4/104/22: RM doporučuje ZM ke schválení 
vyhlášení záměru směny pozemku města p.č. 7890/12 
za pozemky p.č. 871/1 vč. umístěné stavby, p.č. 873, 
874/2, 3807/1, 3807/3, 3808/1, 3808/6, vše v k.ú. 
Hustopeče u Brna s doplatkem ve výši dle znaleckého 
posudku. Náklady spojené s převodem pozemků uhra-
dí navrhovatel. 

Usnesení č. 5/104/22: RM bere na vědomí znalecký posu-
dek na pozemky vstupující do směny na ul. Kpt. Jaroše. 
RM dále ukládá jednat s  žadatelem o podmínkách a 
rozsahu směny.

Usnesení č. 6/104/22: RM schválila uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků s obcí Diváky, IČ 00 283 100, 
se sídlem Diváky č.p. 110, 691 71 Diváky. Text smlouvy 
je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 7/104/22: RM neschvaluje souhlas se stavbou 
„Nová přípojka NN pro MěKS Herbenova“ a ukládá při-
pravit dokumenty pro odstoupení od smlouvy.  

Usnesení č. 8/104/22: RM bere na vědomí informaci o 
jednání se společností se společností ČEZ Energetické 
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služby, s.r.o., se sídlem: Výstavní 1144/103, Vítkovice 
703 00 Ostrava, IČ: 27804721 o změnách podmí-
nek smlouvy o provozování VO č. 09410080 ze dne 
22.07.2009.  

Usnesení č. 9/104/22: RM schválila uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene na akci: „Hustopeče, 
Nádražní-garáž, rozš. NN, Čadová“, za účelem umístění 
distribuční soustavy - kabelové vedení NN, uzemně-
ní, přípojková skříň, za jednorázovou úhradu ve výši: 
5.000 Kč + DPH, na dobu neurčitou, se společností 
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno, IČ: 
280 85 400. 

Usnesení č. 10/104/22: RM schválila uzavření Smlouvy o 
zřízení věcného břemene č.: HO-014330061788/001-
MDP se společností EG.D, a.s., se sídlem: Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400, 
na pozemku parc.č. 387/1 v katastrálním území 
Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, za účelem umístě-
ní distribuční soustavy - kabelové vedení NN, v rámci 
stavby "Hustopeče, Na Hradbách, příp. NN, Sedláček"; 
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 
5.000 Kč + DPH. 

Usnesení č. 11/104/22: RM schválila projektovou doku-
mentací manželů … na stavbu zahradního domku na 
pozemku parc.č. 4792/158 a pověřuje starostku podpi-
sem situačního výkresu.

Usnesení č. 12/104/22: RM schválila projektovou doku-
mentaci na oplocení RD na pozemku parc.č. 4792/209 
investora … a pověřuje starostku podpisem situační-
ho výkresu. 

Usnesení č. 13/104/22: RM schválila uzavření nájemní 
smlouvy s Marií Zarbachovou, Šafaříkova 383/34, 693 
01 Hustopeče, IČO: 05785391 na užívání nebytových 
prostor místnosti o výměře 13,53 m2 vpravo v pří-
zemí u vchodu do objektu Hybešova 1417/5, 693 01 
Hustopeče za účelem umístění tetovacího salonu za 
měsíční nájemné 1.501 Kč. 

Usnesení č. 14/104/22: RM neschválila projektovou do-
kumentaci investora EG.D a.s. na stavbu "Hustopeče, 
Smetanova, obnova NN, číslo stavby 1040018364". RM 
požaduje doplnění projektové dokumentace o protlaky 
pod komunikacemi a předláždění chodníků.  

Usnesení č. 15/104/22: RM schválila Dodatek č.1 k SOD 
22410047 se zhotovitelem ČEZ Energetické služby 
s.r.o., IČ: 27804721. 

Usnesení č. 16/104/22: RM schválila uzavření SOD se 
zhotovitelem STRABAG a.s. na Opravu asfaltového 
povrchu hřiště areál CVČ Pavučina za nabídnutou cenu 
589.302,70 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 17/104/22: RM schválila uzavření SOD se zho-
tovitelem STRABAG a.s. na Opravu asfaltového povrchu 
hřiště Okružní za nabídnutou cenu 362.542,60 Kč včet-
ně DPH. 

Usnesení č. 18/104/22: RM schválila uzavření SOD se 
zhotovitelem Stavba a údržba silnic s.r.o., Břeclav, 
IČ: 26264081 na akci "Drobné opravy komunikací v 
Hustopečích 2022" za nabídnutou cenu 165.965,17 Kč 
včetně DPH. 

Usnesení č. 19/104/22: RM bere na vědomí žádost o 
obnovení nájmu parkovacích míst o výměře 53 m2 
na ul. Brněnská v Hustopečích po dokončení stav-
by „Propojení ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova 
– Hustopeče“. O možnosti nájmu bude jednáno po 
dokončení stavby.

Usnesení č. 20/104/22: RM schválila uzavření smlouvy o 

výpůjčce nebytových prostor ve Společenském domě, 
Herbenova 423/4 v Hustopečích na pořádání 
Hustopečských hodů pro Hustopečskou Chasu z.s. se 
sídlem Školní 24, 693 01 Hustopeče, IČ 26637421. 

Usnesení č. 21/104/22: RM schválila uzavření smluv o 
propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové slavnos-
ti 2022 s těmito subjekty: 

HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42, 693 01 
Hustopeče, IČ 25537814, 

FIA – elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 
693 01 Hustopeče, IČ 27739651, 

AWELIGHT s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, 
Veveří, IČ 04222148, 

Westfalia Metal s.r.o. se sídlem Brněnská 61, 693 01 
Hustopeče, IČ 26239680. 

Usnesení č. 22/104/22: RM schválila uzavření dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě s Jednotou, spotřebním družstvem 
v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 69201 Mikulov, IČO: 
00032247 na části pozemků p.č. 1226/7, 1226/17o 
souhrnné výměře 321 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, 
zapsané na LV č.10001 za účelem dočasného umístě-
ní stavebních konstrukcí pro výstavbu supermarketu 
COOP Hustopeče za měsíční nájemné 32.100 Kč + DPH. 
Dodatkem se prodlužuje doba nájmu do 30.09.2022.

Usnesení č. 23/104/22: RM schválila uzavření dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě s Jednotou, spotřebním družstvem 
v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 69201 Mikulov, IČO: 
00032247 na části pozemků p.č. 1226/7, 1226/8 o 
souhrnné výměře 45 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, za-
psané na LV č.10001 za účelem dočasného umístění 
nájezdu na staveniště pro výstavbu supermarketu 
COOP Hustopeče za měsíční nájemné 4.500 Kč + DPH. 
Dodatkem se prodlužuje doba nájmu do 31.08.2022.

Usnesení č. 24/104/22: RM schválila uzavření Smlouvy č. 
JMK076078/22/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: 
Podpora adaptačního opatření na změnu klimatu v roce 
2022", projekt Následná péče o zeleň 2022 Hustopeče, 
s Jihomoravským krajem, IČ 70888337, se sídlem 
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Text smlouvy 
je přílohou zápisu.

Usnesení č. 25/104/22: RM schválila zveřejnění výzvy k 
podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Vybavení interiéru objektu Střelnice, Hustopeče". 

Usnesení č. 26/104/22: RM schválila novou položku v 
ceníku (v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. o sdru-
žování v politických stranách a v politických hnutích, 
v aktuálním znění, § 18) – zveřejnění informací o 
straně nebo hnutí ve speciálním předvolebním vy-
dání Hustopečských listů za cenu 100 Kč bez DPH za 
celostránkový obsah (A4, rozměr 184 x 270 mm, cca 
7500 znaků), pro každou stranu nebo hnutí bude vy-
mezený rozsah maximálně dvě strany. 

Usnesení č. 27/104/22: RM schválila S platností od 
01.07.2022 příspěvky na obědy zaměstnanců 
následovně: 

Příspěvek v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních 
z příjmů 

Od zaměstnavatele příspěvek ve výši 49 Kč za jeden oběd. 
Ze sociálního fondu příspěvek 30 Kč za jeden oběd. 
Usnesení č. 28/104/22: RM schválila výměnu kotlů 

v bytech paní Benešové a manželů Novákových v 
domě Smetanova 2, Hustopeče. Realizaci zajistí fi r-
ma Jiří Matocha, IČ: 47365391, Šafaříkova 1283/28, 
Hustopeče, za vysoutěženou cenu 132.942 Kč bez DPH. 

Nabídka je přílohou zápisu. 
Usnesení č. 29/104/22: RM schválila dodatek č. 5 ke 

smlouvě o nájmu bytu č. 5, na adrese Smetanova 
78/2, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a 
Kateřinou Benešovou, nar. 04. 09. 1983, trvale bytem 
Smetanova 78/2, Hustopeče, kterým se současné ná-
jemnici prodlužuje nájem do 31.07.2023. Text dodatku 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/104/22: RM schválila přidělení bytu č. 13 
na adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, …, nar. …, 
trvale bytem … do nájmu s platností od 01.08.2022 
do 31.07.2023. 

Usnesení č. 31/104/22: RM schválila uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 13, na adrese Svat. Čecha 174/1, 
Hustopeče, mezi městem Hustopeče a paní …, nar. 
…, trvale bytem …, a to s platností od 01.08.2022 do 
31.07.2023. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/104/22: RM bere na vědomí zápis ze soci-
álně-zdravotní komise ze dne 07.07.2022. 

Usnesení č. 33/104/22: RM schválila obsazení volné-
ho bytu č. 211 v Domě - Penzionu, Žižkova 960/1, 
Hustopeče paní …, nar. …, …, ke dni 18.07.2022. 

Usnesení č. 34/104/22: RM schválila uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 211 v Domě - Penzionu, Žižkova 
960/1, Hustopeče paní …, nar. …, …, ke dni 
18.07.2022. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/104/22: RM schválila objednávku pro-
jektové dokumentace na "Stavební úpravy penzionu 
pro seniory Žižkova 960/1, Hustopeče" od společnosti 
Stavoprojekta, s.r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ 
18824307 v  celém rozsahu nabídky za nabídkovou 
cenu 484.960 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 36/104/22: RM bere na vědomí návrh na vy-
užití domu Dukelské náměstí 98/207 na Coworkingové 
centrum. O návrhu se bude dále jednat. 

Usnesení č. 37/104/22: RM schvaluje prodloužení smlou-
vy o úschově do 31.08.2022 s pí. …, nar. …, …, 783 
51 Olomouc - Svatý Kopeček. 

Usnesení č. 38/104/22: RM schválila fi nancování pro-
tidrogového programu pro žáky ZŠ Nádražní a ZŠ 
Komenského v celkové výši 38.000 Kč. 

Usnesení č. 39/104/22: RM schválila žádost o souhlas 
zřizovatele s přijetím fi n. daru pro ZŠ Komenského v 
rámci projektu „obědy pro děti“ od fi rmy WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s. 

Usnesení č. 40/104/22: RM schválila žádost o navýšení 
příspěvku na činnost školy ZŠ Nádražní na rekonstrukci 
elektroinstalace ve výši 66.542 Kč.

Usnesení č. 41/104/22: RM schválila realizaci projek-
tu: Šablony I. MŠ Hustopeče - personální podpora a 
profesní rozvoj pedagogů, a to bez fi nanční podpory 
zřizovatele. 

Usnesení č. 42/104/22: RM bere na vědomí přehled žá-
dostí o dotace z rozpočtu města Hustopeče podané v 
termínu do 30.06.2022. Žádosti postupuje do komisí k 
posouzení. Následně budou předány do zářijového ZM 
ke schválení. 

Usnesení č. 43/104/22: RM schválila Statut Národní sou-
těže vín Velkopavlovické podoblasti 2022. Statut je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 44/104/22: RM bere na vědomí podnět odbo-
ru správních činností k problematice číslování objektů 
v plánované nově vzniklé zástavbě v lokalitě „Starý 
vrch“ dle schválené Územní studie S10 a doporučuje 
Zastupitelstvu města Hustopeče schválit vznik a název 
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nové ulice v této lokalitě podle §28 zákona o obcích. 
Usnesení č. 45/104/22: RM schválila uzavření kupní 

smlouvy s Yunex, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha, 
IČ: 09962638 na pořízení 1 ks parkovacího automatu 
PECUNI za cenu 172 831 Kč bez DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení ze 105. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 01.08.2022 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/105/22: RM schválila program jednání 
dnešní RM. 

Usnesení č. 2/105/22: RM bere na vědomí výsledek jed-
nání s  žadatelkou o část pozemku p.č. 1370/1 v  k.ú 
Hustopeče. Žadatelka nesouhlasí s oceněním pozemků 
dle znaleckého posudku, a proto odstupuje od žádosti. 

Usnesení č. 3/105/22: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č. UZSVMIBBVI653OI2O22-BBVM, na po-
zemek p.č. 3138/4, druh pozemku: orná půda, v k.ú. 
Hustopeče u Brna z vlastnictví České republiky – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 
69797111, do vlastnictví města Hustopeče. 

Usnesení č. 4/105/22: RM bere na vědomí zprávu o 
jednání s Oddělením správou majetku Biskupství br-
něnského o podmínkách směny pozemků v  lokalitě 
Herbenova farma. Město Hustopeče nechá k provedení 
směny zpracovat znalecké posudky pro ocenění po-
zemků a dle nich pak udělat směnu.

Usnesení č. 5/105/22: RM schválila uzavření nájemní 
smlouvy s paní …, bytem …, na pronájem měst-
ského 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, na dobu neurčitou, za cenu 240 Kč/
rok (30 Kč/m2). 

Usnesení č. 6/105/22: RM schválila uzavření dohody 
o ukončení nájemní smlouvy s …, nar. … a …, 
oba bytem … na část pozemku p.č. 4545/37 v k.ú. 
Hustopeče u Brna pro umístění včelstev k 31.12.2022. 

Usnesení č. 7/105/22: RM schválila projektovou do-
kumentaci investora Nej.cz, spol. s r.o., Kaplanova 
2252/8, Praha na stavbu "FTTH Hustopeče, optická 
přípojka pro BD V Aleji" a pověřuje starostku podpisem 
situačního výkresu. 

Usnesení č. 8/105/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene „Hustopeče, příp. NN, Bajkalová, č. stavby 
HO-001030064311“ na pozemcích parc. č. 1262/1, 
3147 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného 
města Hustopeče s oprávněnou z věcného břemene 
EG.D a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, 602 00 Brno - 
Černé pole, IČ: 28085400 za částku 2.000 Kč bez DPH 
na dobu neurčitou. Snížení ceny je z  důvodu vedení 
vzduchem. 

Usnesení č. 9/105/22: RM neschválila stavbu opěrné 
zdi na městském pozemku parc.č. 4792/239, k.ú. 
Hustopeče u Brna žadateli …, …. 

Usnesení č. 10/105/22: RM schválila uzavření smlouvy o 
propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové slavnos-
ti 2022 s Milan Franc se sídlem Nádražní 180/42, 693 
01 Hustopeče, IČ 15235530. 

Usnesení č. 11/105/22: RM schválila uzavření smlouvy 

o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové slav-
nosti 2022 s Hustopečská mandlárna s.r.o. se sídlem 
Nerudova 24, 693 01 Hustopeče, IČ 29372143. 

Usnesení č. 12/105/22: RM schválila uzavření smlouvy o 
propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové slavnos-
ti 2022 s IVK spol. s r.o. se sídlem Mrštíkova 2, 693 01 
Hustopeče, IČ 46903950. 

Usnesení č. 13/105/22: RM schválila uzavření smlouvy 
o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové slav-
nosti 2022 s Zdeněk Rybář se sídlem Nerudova 303/34, 
693 01 Hustopeče, IČ 65367774.

Usnesení č. 14/105/22: RM schválila uzavření smlouvy s 
HANTÁLY a.s., Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice, IČ: 
42324068 o provedení svozu a likvidace biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu za cenu 410 Kč/t 
a 110 Kč/rok/obyvatele bez DPH. 

Usnesení č. 15/105/22: RM schválila uzavření Smlouvy 
č. JMK077321/22/OKH o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje na realizaci akce 
"Interiéry historického objektu Střelnice, Hustopeče" 
s Jihomoravským krajem, IČ 70888337, se sídlem 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Z: T: 31.08.2022 
Usnesení č. 16/105/22: RM schválila ukončení Servisní 

smlouvy č. 490170687 programového vybavení 
CODEXIS® ONLINE se společností ATLAS consulting 
spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, Moravská 
Ostrava, IČO: 46578706, ke dni uplynutí stávající lhůty 
platnosti smlouvy. 

Usnesení č. 17/105/22: RM doporučuje ZM ke schválení 
Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče o stano-
vení obecního systému odpadového hospodářství.

Usnesení č. 18/105/22: RM bere na vědomí informaci 
o pořádání ohňostroje dne 05.08.2022 u Vinařství 
Starý vrch, Havlíčkova 1413/25, 693 01 Hustopeče. 
Ohňostroj bude proveden odbornou fi rmou a proběh-
ne do 22:00 hod. 

Usnesení č. 19/105/22: RM schválila uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování projektové dokumentace na akci: 
"Stavební úpravy penzionu pro seniory Žižkova 960/1, 
Hustopeče", se společnosti Stavoprojekta, s.r.o., se 
sídlem Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ18824307, za 
nabídkovou cenu: 484.968 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 20/105/22: RM schválila uzavření do-
datku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce pod 
názvem: „Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská 
– Žižkova“ SO 105, 106, 107, 108, 110, 301", se společ-
ností IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, 
Černovice, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, předmětem 
kterého je změna smlouvy formou úpravy jejího 
předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím souvisejí-
cí změna ceny díla. V důsledku změn je nová cena za 
dílo ve výši: 9.531.509,78 Kč bez DPH. Ostatní ustano-
vení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají 
nezměněna. 

Usnesení č. 21/105/22: RM schválila objednání staveb-
ních prací na realizaci stavby "Rozšíření veřejného 
osvětlení Šafaříkova - Nerudova" u zhotovitele Tomáš 
Holub, Hodslavice 145, IČ: 47864150 za cenu 284.134 
Kč bez DPH. 

Usnesení č. 22/105/22: RM schválila uzavření veřej-
noprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti 
na úseku přestupků s obcí Starovičky, IČ 00283592, 
se sídlem Starovičky č.p. 43, 691 68. Text smlouvy je 
přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 23/105/22: RM schválila uzavření dodatku č. 
4 smlouvy o dílo a příkazní smlouvu s Viadesigne s.r.o., 
Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 
na zhotovení PD na akci „Víceúčelové hřiště – část in-
line dráha", kterým se prodlužuje termín k dokončení 
díla do 20.03.2023. 

Usnesení č. 24/105/22: RM schválila uzavření dodatku č. 
1 smlouvy o dílo a příkazní smlouvy s Viadesigne s.r.o., 
Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 
na zhotovení PD rekonstrukce chodníku a zřízení 
podélného parkování na ulici Nádražní, kterým se pro-
dlužuje termín k dokončení díla. 

Usnesení č. 25/105/22: RM schválila uzavření dodatku č. 
1 smlouvy o dílo a příkazní smlouvy s Viadesigne s.r.o., 
Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 
na zhotovení „PD rekonstrukce ul. Pitnerova", kterým 
se prodlužuje termín k dokončení díla. 

Usnesení č. 26/105/22: RM schválila uzavření dodatku č. 
3 smlouvy o dílo a příkazní smlouvy s Viadesigne s.r.o., 
Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 
na zhotovení PD „Hustopeče – ul. L. Svobody, chodník 
a podélné parkování", kterým se prodlužuje termín k 
dokončení díla. 

Usnesení č. 27/105/22: RM schválila uzavření kupní 
smlouvy s …, nar. …, … na odkoupení souboru 
sbírkových předmětů pro Muzeum a galerii města za 
cenu 960 Kč. 

Usnesení č. 28/105/22: RM bere na vědomí stav naplně-
nosti kapacity volných hrobových míst na hřbitově v 
Hustopečích. 

Usnesení č. 29/105/22: RM schválila Dodatek 
č. 775/B1/2022/1 ke Smlouvě o poskytnutí 
fi nančních prostředků z rozpočtu Státního fondu do-
pravní infrastruktury na rok 2022 na akci "Hustopeče 
- ul. Šafaříkova, Tyršova, Brněnská, chodník". Text do-
datku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/105/22: RM schválila uzavření smlou-
vy o dílo s VISPO CZ, s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 695 
01 Hodonín, IČ: 26278553 na provedení zámečnic-
kých prací v objektu Střelnice v Hustopečích za cenu 
260.575 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 31/105/22: RM neschvaluje prodloužení lhů-
ty k dokončení stavebních prací na objektu střelnice s 
VISPO CZ, s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 
26278553 dle žádosti zhotovitele. 

Usnesení č. 32/105/22: RM schválila složení komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Vybavení interiéru objektu Střelnice, 
Hustopeče": …, náhradníci: ...

Usnesení č. 33/105/22: RM schválila seznam oslovených 
uchazečů k podání nabídek na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Vybavení interiéru objektu Střelnice, 
Hustopeče": 

ak. soch. Oldřich Vašica, Bezovka 56/2, 619 00 Brno, 
GRAWEB s.r.o.IČO:26924731, Nádražní 252/1, 693 01 

Hustopeče, 
DD tisk, s.r.o.IČO:04212126, Tábory 1182/34, 693 01 

Hustopeče, 
František Pechor, Starovice 347, 693 01 Starovice, IČ: 

41532953, 
Michal Mikulič, Alšova 737/44, 693 01 Hustopeče, IČ: 

62146416.
Usnesení č. 34/105/22: RM schválila zadávací dokumen-

taci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě 
Hustopeče– 1. etapa“. 
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Dne 12. září oslaví 83. let naše maminka, babička 
a prababička, paní Ludmila Tesařová z Hustopečí.

Maminko, k Tvým narozeninám přejeme, co je v životě 
třeba ke štěstí. Ruku, co v žalu pohladí, rozum, co v nouzi 
poradí, a hlavně zdraví, to ať Tě nikdy nezradí. Někteří 
lidé mají tu moc dělat ostatní šťastnými jen tím, že 
existují. Ty jsi jedna z nich. Děkujeme Ti za to, co jsi pro 
nás udělala a stále děláš.

To Ti přejí Tvoje děti Ludmila a Eva s rodinami, syn Jiří, vnoučata Monika, 
Lukáš, Eva, Josef a Michal s rodinami. K přání se připojuje i pan Tomeček 
z Pohořelic a manželé Peškovi z Dolních Bojanovic.Filípek posílá pusinku. 
A kdyby žil i Tvůj manžel, náš tatínek, rád by se k přání připojil.

Blahopřání

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti 
v měsíci červnu, červenci 2022
2. 6. 1942 Stanislav Vrba
16. 6. 1927 Ludmila Štefáčková
19. 6. 1937 Pavel Húsek
22. 6. 1937 Jindřiška Martinková
29. 6. 1942 Petr Knap

14. 7. 1942 Helga Jankovová
19. 7. 1937 František Hőnig
22. 7. 1942 Ludmila Mžyková
23. 7. 1927 Bohuslav Kadrnka
31. 7. 1942 Květoslav Kobza

Zpracovala: Simona Procházková, 
komise obřadů a slavností

Z obavy do jistoty
V loňském roce jsme byli nuceni řešit 

opravu střechy na ul. Svatopluka Čecha 
č. 1 a 3, která byla označená soudním znalcem 
za havarijní.  Několikrát se musela opravovat. 
Firma FALTON s.r.o. z Brna, která se zúčastnila 

výběrového řízení, dostala zakázku. Odborně 
i profesionálně se postavila k nedostatkům 
předešlé fi rmy RENOSTAV. 

Všem, kteří se podíleli na opravě střechy 
i s moderními prvky, děkujeme. Poděková-
ní patří starostce paní Haně Potměšilové za 

administrativní a konzultační pomoc. Dále 
chci poděkovat řediteli Městské policie panu 
Robertu Novákovi a řediteli Městských služeb 
panu Ivanovi Chrastinovi a panu Josefu Dáňovi 
za vstřícné jednání a nabídnutou pomoc.

Hana Ryšavá

Z REDAKČNÍ POŠTY

Usnesení č. 35/105/22: RM schválila složení komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „Výměna svítidel 
veřejného osvětlení ve městě Hustopeče – 1. etapa": 
…, náhradníci: …

Usnesení č. 36/105/22: RM schválila oslovení uchazečů k 
podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce „Výměna svítidel veřejného osvětle-
ní ve městě Hustopeče – 1. etapa: 1) ČEZ Energetické 
služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 
Ostrava, 27804721; 

2) RGV a.s., Břeclav, J. Opletala 2403, PSČ 69000, IČ: 
25915827; 

3) FIA – elektroslužby s.r.o., Šafaříkova 1286/23, 693 01 
Hustopeče, IČ: 27739651; 

4) REPREL s.r.o., Hodonín, Brněnská 3975, PSČ 69501, IČ: 
28317505; 

5) Zdeněk Rybář, 693 01 Hustopeče, Nerudova 303/34, IČ: 
65367774; 

6) Tomáš Holub, Hodslavice 145, 742 71 Hodslavice, IČ: 
47864150 

7) PV SERVICE PLUS s.r.o., Bratislavská 1/6, 695 01 
Hodonín, IČ: 03293734 

Usnesení č. 37/105/22: RM schválila uzavření smlouvy o 
dílo s Evou Ross-Baczynskou, …, Polská republika na 
provedení přípravných prací pro realizaci díla „Jubilejní 
kašna ve městě Hustopeče“ za cenu 4.500 Eur. 

Usnesení č. 38/105/22: RM neschvaluje umístění re-
klamy společnosti Formanka hotel & kemp s.r.o., IČ: 

07874529 u sběrného hnízda u sportovní haly. 
Usnesení č. 39/105/22: RM bere na vědomí informaci o 

zjištěních k  majitelům mostů a mostků v  intravilánu 
města Hustopeče. Město bude dále pokračovat ve zjiš-
ťování i za pomoci výzvy na úřední desce úřadu. 

Usnesení č. 40/105/22: RM bere na vědomí nabídku stu-
die proveditelnosti podle metodiky Živá krajina. Ukládá 
vedení města seznámit s  nabídkou ZM. Doporučuje 
projekt pro další volební období. 

Usnesení č. 41/105/22: RM schválila uzavření smlouvy na 
zhotovení dokumentace Změny č. 4 územního plánu 
Hustopeče s PS studio s.r.o., IČO 09516964, Revoluční 
999/24d, 691 45 Podivín za cenu díla 199.000 Kč bez 
DPH. 

Usnesení č. 42/105/22: RM schválila uzavření smlouvy 
s navrhovatelem NFS s.r.o., IČ: 077 43 360, Nádražní 
32/41, 693 01 Hustopeče, o úhradě části nákladů na 
zhotovení Změny č. 4 územního plánu Hustopeče ve 
výši 110.000 Kč. 

Usnesení č. 43/105/22: RM schválila uzavření smlouvy s 
navrhovatelem …, nar. …, trvalý pobyt …, o úhradě 
části nákladů na zhotovení Změny č. 4 územního plánu 
Hustopeče ve výši 110.000 Kč. 

Usnesení č. 44/105/22: RM schválila organizační změ-
nu na MěÚ Hustopeče spočívající ve změně ze 7. 
platové třídy na platovou třídu 8, a to u pracovní pozice 
„Referent státní správy a samosprávy“ na odboru kan-
celář tajemníka, s účinností od 01.08.2022. 

Usnesení č. 45/105/22: RM schválila ceník Pronájmu a 

ubytování Centra volného času Hustopeče, Šafaříkova 
1017/40, Hustopeče s platností od 01.09.2022. Ceník 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 46/105/22: RM schválila uzavření Nájemní 
smlouvy mezi Centrem volného času Hustopeče, jako 
pronajímatelem, a …, …, Hustopeče, jako nájem-
cem, o pronájmu prostor v objektu CVČ - knihovna. 
Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 47/105/22: RM bere na vědomí informace 
o provozu a stavu hospodaření Sportovního zařízení 
města Hustopeče za 2. čtvrtletí roku 2022. 

Usnesení č. 48/105/22: RM schválila provedení opravy 
výtahu na Penzionu pro seniory na ul. Žižkova fi rmou 
TK Elevator Eastern Europe GmbH, Bucharova 2641/14, 
158 00 Praha 5, IČ 09266968 za cenu 385.986 Kč bez 
DPH. 

Usnesení č. 49/105/22: RM schválila instalaci poměrových 
měřidel topných nákladů na Penzionu pro seniory ul. 
Žižkova 1. Jako dodavatel je vybrána fi rma Techem, 
s.r.o., Veveří 102, 606 00 Brno, IČ: 49684370, s nabíd-
kovou cenou 80.535 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 50/105/22: RM schválila zadání a výrobu 
kopií váz na domě paní Nohelové fi rmě Marston, 
Hvězdárenská 860/2, 616 00 Brno IČ: 26226642, za 
cenu 151.000 Kč bez DPH.

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

Městského úřadu Hustopeče
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Dne 10. srpna by se dožil 70 let pan Rudolf Hlávka.

S láskou vzpomínají manželka, děti a vnoučata. 

Dne 18. srpna jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí naší 
maminky, paní Vlastimily Uhrové. 

S láskou vzpomínají syn Bronislav a dcera Petra 
s rodinou.

Vzpomínky

Odešel jsi bez slůvka rozloučení, 
tak náhle, že těžko k uvěření.
Tolik jsi miloval život a dál jsi chtěl žít,
přesto všechno přestalo tvé dobré srdce být.

Dne 23. srpna jsme si připomněli 1. výročí úmrtí, 
kdy nám navždy odešel můj milovaný bratr, 
Zdeněk Kozel.

Za všechny, kteří vzpomínají a ve svém srdci Tě stále mají.

Proč osud byl tak krutý a nenechal Tě žít ? Proč, Lucinko 
naše drahá, muselas tak mladá odejít.

Dne 9. září uplyne již 18 roků plných smutku 
a bolesti, kdy nás navždy opustila ve věku 
nedožitých 20 let naše milovaná dcerka
Lucie  Vintrlíková z Hustopečí

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Její 
odchod od nás nás nikdy nepřebolí. Zarmoucení rodiče 
a bratr s rodinou

Dotlouklo srdce tvé unavené,
uhasl oka svit,
budiž ti, drahá babičko,
za všechno vřelý dík.

Dne 11. září by se dožila 88 paní Jiřina Wetterová 
z Hustopečí.

Stále vzpomíná celá rodina.

Dny plynou jako tiché řeky proud,
jen vzpomínka v srdci zůstává a nedá zapomenout. 

Dne 17. září by se dožil 90 let pan Karel Kosch 
z Hustopečí a 1. září jsme vzpomněli 3. smutné 
výročí jeho úmrtí .

S láskou vzpomínají manželka Zdeňka, děti, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 16. září 2022 vzpomeneme 30. výročí úmrtí 
pana Karla Štěpánka.

S láskou vzpomíná manželka, dcera Andrea a syn Robin 
s rodinami. 

Život byl s Tebou krásný,
měl jsi nás všechny rád,
ten kdo Tě nejvíc miloval, 
nepřestane nikdy vzpomínat.

Dne  5. září jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí 
pana Zdeňka Berana.

S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Kdo žije v srdci, nikdy neodejde. 

Jan Širůček († 12. 9. 2019). 

Vzpomíná manželka Helena.





BURČÁKOVÉ
SLAVNOSTI
HUSTOPEČE
čtvrtek 29. 9. 2022

Dukelské náměstí
16.00 Hustopeče se baví – vystoupení 

 hustopečských dětí a dospělých

19.00 Na2fáze – koncert

pátek 30. 9. 2022

Dukelské náměstí
17.10 Vinařské povídky v podání 

 hustopečských ochotníků

18.00 Uvítací fanfáry  

18.05 Slavnostní  otevírání mázhausů

18.10 Tempus – středověký rock

20.00 Ožehavá záležitost – ohnivá  show

20.30 Ewa Farna – koncert

22.00 Noční fanfára z věže radnice

22.05 Red Socks Orchestra – koncert

Malá scéna - dům U Synků
18.30 Cimbálová muzika Lašár

 Mužácký sbor z Němčiček 

sobota 1. 10. 2022

Dukelské náměstí
9.00 Středověký jarmark – historické tržiště 

 s celodenním programem, ukázkami tradičních

 řemesel, zvěřincem, chutnými pokrmy i nápoji

9.30 Rabussa – historická hudba

10.30 Rytířské klání

11.00 Zasedání Burčákové unie

12.00 Hašlerka – staropražská kapela

13.00 Folklórní pásmo 

13.45 Historický průvod městem 

(řazení průvodu od 13.00 na ul. Šafaříkova)

14.30 Laškovně i vážně o víně a historii

16.20 Vyhlášení vítězů Národní soutěže vín 2022

16.30 BLUE CIMBAL – koncert

18.30 Anna Julie Slováčková s kapelou – koncert

21.00 Tublatanka – koncert

Malá scéna - dům U Synků
10.00–22.00 Ochutnávka vín regionálních vinařů

10.00 Kouzlo flašinetu – Jan Bondra

11.00 Rabussa – historická hudba

11.45 Harmonikář  Pavel Vintrlík

13.30 Kouzlo flašinetu – Jan Bondra

15.00 Rabussa – historická hudba

16.00 Hašlerka – staropražská kapela

18.00 Hazafele – maďarské, romské

 a moravské melodie

Dětská scéna Šapitó
10.00 Furiantská pohádka 

11.00 Bublináda klauna Bublína

12.30 Pohádka pro 3+1 prasátka

14.00 Balonkový klaun

15.30 DlouŠiBy – akční pohádka

17.00 Veselé hrátky s Korábem

Vinařská ulička Na Hradbách
17.00 Soutěž ve válení beček

Ulice Mrštíkova a Smetanova
22.00–24.00 Harmonikáři 

PŘEDPRODEJ 
(dvoudenní vstupenka):

1.–29. 9.  400 Kč
Zlevněné vstupné  300 Kč

Zlevněné vstupné: 
Platí pro studenty, seniory (65+), ZTP.
Děti do 15 let zdarma.

NA MÍSTĚ (Na místě nelze 

koupit dvoudenní vstupné!):

pátek 30. 9.  200 Kč
Zlevněné vstupné   100 Kč

sobota 1. 10.  300 Kč
Zlevněné vstupné  200 Kč
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Předprodej vstupenek a informace: 
Turistické informační centrum
Dukelské nám. 15 (budova Kina)
tel.: 530 351 418/419
on-line předprodej na www.kinohustopece.cz

Zm na programu vyhrazena.
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