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Vážení spoluobčané,
o třetím zářijovém víkendu skončily volby do obecních zastupitelstev. 
Naše Sdružení nestraníků se stalo vítězem voleb a začali jsme spolu se 
Zdravými Hustopečemi, lidovci a sociální demokracií jednat o podobě 
budoucí koalice, o obsazení postů radních a vedení města. Rádi bychom 
do ustavujícího zastupitelstva podepsali koaliční dohodu. S dalšími 
dvěma volebními stranami (Nezávislí a ODS) jsme projednali jejich 
fungování v dalších orgánech zastupitelstva a rady města. Děkuji 
všem, kteří nás volili a věřím, že další čtyři roky povedeme město k Vaší 
spokojenosti. 

O minulém víkendu probíhaly v pořadí již dvacáté sedmé Burčákové 
slavnosti. Jedná se o největší kulturní akci roku, za kterou stojí obrovské 
úsilí pořadatelů a vyžaduje také trpělivost velkého počtu občanů. Děkuji 
všem, tedy jak pořadatelům, tak občanům města. Na jedné straně bohatý program, turisté a s nimi plné 
penziony, vinařství i restaurace. Na druhou stranu to přináší nepříjemnosti v podobě hluku, množství aut 
nebo jiného omezení. To ale k velkým akcím patří. Věřím, že se vám slavnosti líbily a těšíte se spolu s námi 
na další ročník.

Ani kvůli volbám, ani kvůli slavnostem se ale nezastavily aktivity ve městě. Z investičních akcí se do 
konce října zrealizuje propojka ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova. Poté se začne vysazovat zeleň. 
Všímaví chodci určitě zaregistrovali, že jsou vyčištěné silniční ostrůvky u nemocnice a u Frauenthalu, je 
v nich čerstvá zemina a jsou tak připraveny na osázení podobně jako u městského koupaliště. Z dalších 
akcí připomenu dobudování parkoviště u polikliniky za 6,5 mil. korun. Tato stavba byla pozastavena 
kvůli zpoždění budování kanalizace (investice kraje), ale nyní už naše dodavatelská fi rma práce obnovila. 
V režimu dočasného užívání je otevřena horní část, kde je 39 parkovacích míst. Toto parkoviště bude po 
dokončení zpoplatněno a nebude na něm platit parkovací karty. V příštím roce bychom chtěli v tomto 
místě také instalovat kamerový systém. Hotová je výměna 200 svítidel veřejného osvětlení za úsporná. 
Jako první byla instalována v ul. Gen. Peřiny, Kuberova, Svat. Čecha a postupně přibývají další. I zde 
bychom měli být hotovi do konce měsíce. Jedná se o investici za téměř 5 mil. korun, na kterou jsme získali 
dotaci ve výši 80% nákladů. Na 20. října je naplánována kolaudace rozsáhlé rekonstrukce budovy bývalé 
Střelnice v ulici Na Hradbách. Následovat bude vybavování interiérů, např. vinařského lisu prvního 
hustopečského starosty nebo dvě originální veduty města.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám do následujících dnů hodně energie, kterou budeme všichni  v této nejednoduché době potřebovat. 

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Z MĚSTA

 6. 9. Radní se sešli na své 107. schůzi.  Mezi 
hlavní body jednání patřily práce na objektu 
bývalé střelnice, pro kterou jsou schváleni 
dodavatelé interiérů i tvůrce videodokumen-
tů mapujících historii budov v rámci přeshra-
ničního projektu Tvář města Hustopeče a obce 
Habovka, a obnova veřejného osvětlení.

Stavební úpravy budovy bývalé střelnice 
v ulici Na Hradbách se blíží do svého fi nále, 
na řadě je nyní interiér. „Vyhlášená soutěž na 
vybavení vnitřních prostor za více než 1,8 mili-
onů korun včetně DPH měla pět dílčích částí, 
které si rozdělí dva dodavatelé s nejvýhodněj-
šími nabídkami,“ doplnil místostarosta Bořivoj 
Švásta.

Radní potvrdili rovněž zhotovitele video-
dokumentů mapujících historii budov 
v Hustopečích a v Habovce, které jsou součástí 
přeshraničního projektu Tvář města Hustope-

če a obce Habovka v proměnách času. „Filmy, 
které vzniknou ve spolupráci s odborníky na 
historii, budou ve zrekonstruované budově 
promítány. Celý projekt podpořený z Fondu 
malých projektů pomůže se zaplacením interi-
érů částkou 600 tisíc korun. Přispěje i Jihomo-
ravský kraj, a to částkou 250 tisíc korun,“ dodal 
Švásta. 

Hustopeče čeká výměna části svítidel 
veřejného osvětlení. „Jedná se o výměnu 
399 svítidel veřejného osvětlení, instalaci 
24 nových světel a jednoho sloupu u vlako-
vého nádraží, který umožní rozšíření kame-
rového systému,“ upřesnila starostka Hana 
Potměšilová. Zakázku za téměř 4 miliony bez 
DPH pokryje dotace z programu EFEKT Mini-
sterstva průmyslu a obchodu, jehož cílem je 
podpora úspor energií.

Stavbu nových kabin v areálu městské-
ho stadionu by mohla podpořit dotace. „Na 
vybudování kabin máme zpracovaný projekt, 
který má už i stavební povolení. Kvůli vysoké 
předpokládané částce, která činí 18 milionů 
a navýšit ji mohou ještě bourací práce a další 
náklady, hledáme vhodný dotační titul. Aktuál-
ně prověřujeme možnost čerpání peněz 
z Národní sportovní agentury,“ vysvětlila 
Potměšilová.

Radní zadali zpracování prováděcí doku-
mentace v lokalitě kolem městské sportovní 
haly a ulice Tyršova. „Toto místo se potýká 
s dlouhodobě neutěšeným stavem, projek-
tanti budou řešit parkování, sběrné místo, 
parkovou úpravu před sportovní halou včetně 
chodníku,“ vysvětlil Švásta. 

Další nová studie pomůže s využitím 
pozemků v Herbenově ulici.

-hrad-

Výměna 399 svítidel a výbava interiéru střelnice. Radní jednali

 9. 9. Zastupitelé se sešli ve čtvrtek 
8. září. Jednalo se o poslední schůzi před volba-
mi, které se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 
24. září. Na stole měli páté rozpočtové opatře-
ní, žádosti v rámci druhého kola dotací posky-
tovaných z městské pokladny nebo například 
název nové ulice.

Zastupitelé rezervovali v rozpočtu 15 mili-
onů korun na výstavbu nových kabin v areá-
lu městského stadionu. „Projekt na realizaci 
je hotový, má už i stavební povolení a nyní se 
vyskytl vhodný dotační titul z Národní sportov-
ní agentury, který by mohl pomoct se zaplace-
ním. Podmínkou podání žádosti o podporu je 
zajištěná fi nanční spoluúčast města, kterou 
zastupitelé potvrdili,“ vysvětlil místostarosta 
Bořivoj Švásta.

Další změnou v rozpočtu došlo k navýše-
ní peněz na rekonstrukci interiéru budovy 
bývalé střelnice. „Zaměstnanci fi rmy aktuál-
ně dokončují stavební práce, po kterých přijde 
na řadu vybavení interiéru budovy. Vyjde na 
téměř 2,5 milionů korun. Z této částky zapla-
tí dotace z Fondu malých projektů 600 tisíc 
korun a Jihomoravský kraj 250 tisíc korun. 
Zbývající částku pokryjí vlastní prostředky 
města.

Nové domy vyrostou směrem z Hustopečí 
na Kurdějov. Celá ulice by se mohla jmeno-
vat Starý vrch. „Pozemky jsou rozparcelované, 
mají své majitele, brzy se začne stavět, proto 
odbor správních činností dal podnět ke schvá-
lení názvu nové ulice,“ doplnil Švásta.

Zastupitelé rozhodovali o dotacích 
z rozpočtu města. „Na podporu činnosti 
zájmových a neziskových organizací byly vyčle-
něny pro letošní rok 3 miliony korun, žadate-
lé předkládali své projekty ve dvou kolech. 
V prvním byla vyčerpaná částka 2,4 miliony 
korun, nyní vedení města rozdělilo dalších 
310 tisíc korun,“ vysvětlila Potměšilová. Do 
tělovýchovné jednoty poputuje 260 tisíc urče-
ných na sportovní turnaje pro děti a evangelic-
ká farnost dostane 50 tisíc korun na výmalbu 
chrámu a učebny.

Zelenou dostala směna městského pozem-
ku v lokalitě Holiny (p. č. KN 4 890/12) za areál 
společnosti MOSS Logistics s.r.o. v ulici Šafa-
říkova (p. č. 871/1, 873, 874/2, 3807/1, 3807/3, 
3808/1, 3808/6). Pozemky byly oceněny 
znaleckým posudkem, město tak získá navíc 
ještě cca 3 miliony korun. „Areál v Šafaříkově 
ulici má pro město velký význam. Může slou-
žit jako odstavná plocha například pro auta 
návštěvníků mířících do lokalit hustopečských 
rybníků, mandloňových sadů i dalších, a navíc 
snížený průjezd kamionů, které zde parkovaly, 
uleví dopravě ve městě,“ vysvětlila Potměšilo-
vá.

Do programu zasedání bylo dodateč-
ně zařazeno projednání podnětu občana 
k historicky vydanému povolení na výsadbu 
rychle rostoucích dřevin. To je v kompetenci 
městského úřadu, konkrétně Odboru život-
ního prostředí, který zajišťuje přenesenou 
působnost státu. Město Hustopeče, potažmo 
Zastupitelstvo města Hustopeče, je v dané 
problematice pouze dotčenou osobou, stej-
ně jako kterýkoliv občan, a může napadnout 
rozhodnutí úřadu pouze v případě, že byl 
porušen zákon, což se v tomto případě nestalo.

-hrad-

Zastupitelé jednali naposledy před komunálními volbami
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Vizualizace interiéru budovy bývalé střelnice.
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 20. 9. Radní se sešli na 108. schůzi. V reži-
mu dočasného užívání otevřeli nové parkoviš-
tě u polikliniky, dohodli se na pořízení územní 
studie, osázení ostrůvků v ulici Brněnská 
i výsadbě stromů v ulici Palackého. 

Část nového parkoviště u polikliniky bylo 
otevřeno v režimu dočasného užívání. „Reali-
zace byla nyní přerušena z důvodu nedokon-
čené stavby kanalizace v areálu nemocnice 
a v blízkosti naší polikliniky. Horní část je ale 
v provozuschopném stavu. Dokud nebude 

ve fi nální podobě, můžou zde řidiči parkovat 
zdarma, ale stále se jedná o staveniště, proto 
prosíme o zvýšenou opatrnost,“ vysvětlila 
starostka Hana Potměšilová.

Nadace Partnerství podpoří 150 tisíci 
korun výsadbu stromů v ulici Palackého. 
„Původní višně, které již nebyly v dobré kondi-
ci, zde nahradí hlohy slívoňolisté. Jedná se 
o okrasnou krásně kvetoucí dřevinu s červe-
nými plody. Do samotné realizace plánujeme 
zapojit širokou veřejnost,“ vysvětlil místosta-
rosta Bořivoj Švásta.

Radní dostali na stůl defi nitivní podobu 
střechy nového COOPu, která bude zčásti 
ozeleněna.

Nová zeleň oživí silniční ostrůvky v ulici 
Brněnská. „Týká se to ploch naproti fi rmy 
Frauenthal a přechodu u nemocnice a jedná 
se o kompletní výměnu, kdy zaměstnan-
ci odborné fi rmy půdu ošetří a vysadí do ní 
trvalky, traviny a cibuloviny. Souhlas s úprava-
mi poskytla Správa a údržba silnic, která má 
komunikaci v majetku,“ doplnila Potměšilová.

Zazelená se i nový průchod mezi ulicí 
Brněnská a křižovatkou ulic Kollárova, 
Havlíčkova a Šafaříkova. „Vznikne zde taková 
procházková zóna, kde nebudou chybět záho-
ny trvalek a cibulovin, již dříve byly v tomto 
prostou vysázeny dřeviny – okrasné jabloně 
a třešeň ptačí. “ vyjmenoval Švásta.

Radní schválili pořízení územní studie 
„Hustopeče S3“. Jedná se o dokument, který 
upřesní územní plán z roku 2013.

-hrad-

Z rady: Parkoviště u polikliniky v režimu dočasného užívání
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 16. 9. Už několik let se vedení města 
aktivně zabývá možnostmi rekonstrukce 
společenského domu. Projektovou doku-
mentaci město obdrželo začátkem letoš-
ního roku a kvůli vysokým nákladům bude 
nutné celý projekt rozdělit do několika etap 
tak, aby město mohlo investovat i do dalších 
potřebných projektů, např. výstavby jídelny 
v ZŠ Nádražní nebo kuchyně ZŠ Komenského.

Před více než pěti lety dala tehdejší rada 
města podnět k vytvoření pracovní skupiny, 
která by se zabývala možnostmi rekonstrukce 
společenského domu. Po dlouhém procesu 
připomínkování, ve kterém se k architekto-
nickému projektu vyjadřovaly nejen dotčené 
komise města a spolky, ale v rámci veřejného 
slyšení i široká veřejnost, se veškeré technicky 
možné připomínky zapracovaly do společné 
studie. „Myslím si, že nakonec došlo ke společ-
né shodě všech, kteří přišli s nějakým nápa-

Rekonstrukce spoláku začne venkovním amfi teátrem
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dem, takže jsme měli hotový plán toho, jak by 
celé dílo mohlo vypadat. Zbývalo už jen zadat 
projektování na základě této studie,“ vzpomí-
ná místostarosta Bořivoj Švásta. 

V listopadu 2019 byla podepsána smlouva 
o dílo s pražskou projekční kanceláří, která 
hotovou projektovou dokumentaci odevzdala 
začátkem letošního roku. „Stavební povolení 
bylo vydáno také začátkem letošního roku. 
Z projektové dokumentace nám však vyšla 
celková částka všech prací na asi 120 milionů 
korun, což není v možnostech města. A proto-
že není k dispozici ani žádný dotační titul, 
rozhodli jsme se celý projekt rozdělit do něko-
lika částí tak, aby bylo hotové alespoň něco, 
ideálně to nejdůležitější,“ popisuje místosta-
rosta.

První etapou v dlouhém procesu rekon-
strukčních prací tak bude vybudování zbrusu 
nového venkovního areálu za společenským 
domem, který bude sloužit nejen jako záze-
mí pro krojované hody, ale také jako přírod-
ní amfi teátr pro pořádání koncertů, divadel 
či neformálních setkávání mládeže a rodin 
s dětmi. Nebude chybět pódium, zpevněná 
plocha určená k tanci i zelené plochy pro pořá-
dání pikniků či jiných letních aktivit. Potřebné 
pozemky město v průběhu posledních let již 
směnilo a se stavbou se může začít. „Zadali 
jsme vyčlenění části rozpočtu, který se týká 
pouze toho amfi teátru a přilehlých ploch. 
Projektová dokumentace počítá s 20 miliony 
korun, ale musíme náklady přepočítat, proto-
že dnešní ceny jsou bohužel někde jinde. 

Zatím odhadujeme, že bychom se mohli vejít 
do 30 milionů korun a bude-li v rozpočtu 
města dostatek fi nancí, můžeme už v říjnu 
začít soutěžit zhotovitele,“ říká investiční 
technik města Radek Krušina. K jeho slovům 
místostarosta Švásta dodává, že „rozpočet 
města je v dobré kondici a prostředky jsou, ale 
bohužel se nacházíme ve velmi nejisté době, 
kdy je třeba myslet i na rostoucí ceny energií 
pro další rok.“

Další fáze rekonstrukce společenského 
domu se budou odvíjet od aktuálních možnos-
tí a priorit města. Projektová dokumentace 

počítá s kompletní rekonstrukcí a moderni-
zací jak hlavního sálu, tak veškerého zázemí, 
prostor M-klubu i přilehlé hospody. To vše při 
zachování historického odkazu budovy. Zásad-
ní je obnova původních detailů z přelomu 19. 
a 20. století v části uliční fasády. Stejně tak 
zůstane i rozdělení na hostinec či restauraci 
a společenský dům. „Na další fáze rekonstruk-
ce budeme muset hodně pátrat po dotačních 
titulech, protože takové náklady město samo 
neutáhne, jsou důležitější věci, kterými je 
třeba se zabývat,“ uzavírá místostarosta.

-nov-

 21. 9. Je ukovaný z masivního železa, váží 
téměř 400 kilogramů a k jeho instalaci 
bylo potřeba osmi statných mužů. Kovový 
baldachýn z dílny uměleckého kováře Fran-

tiška Pechora ze sousedních Starovic završil 
rekonstrukci Rajhradské studny v ulici Svato-
pluka Čecha, kolem které stál před 400 lety 
bratrský dvůr významného novokřtěnského 

vůdce Jakoba Huttera. „Byli to velice šikovní 
řemeslníci, proto jsem při nákresech a výrobě 
vycházel z jejich fajánse, i když tento konkrét-
ní motiv jsem si vymyslel sám. Své místo 
má na baldachýnu i dvouramenný křížek. 
Jedno rameno symbolizuje smrt Ježíše Krista 
a druhé rameno zase zmrtvýchvstání,“ popi-
suje své dílo zkušený kovář.

Práce na baldachýnu i ozdobném plotu 
v okolí studny trvaly přes 4 měsíce. „Všechno 
je to masiv, se kterým se těžce pracuje, je to 
klasická kovařina. Jediné, čím si dnes pomá-
háme, jsou skryté sváry, které se dříve neděla-
ly. Tehdejší kováři však pracovali s množstvím 
tovaryšů, kdežto já jsem na to sám,“ směje se 
skromný Pechor a dodává, že by se neobešel 
bez pomoci pracovníků Městských služeb.

Umělecký baldachýn podepírá nová 
půlkruhová zídka, skrze jejíž průzory lze 
dohlédnout na místo samotné původní stud-
ny. Renovací prošla i pumpa, která bude nadá-
le sloužit obyvatelům jako zdroj užitkové vody. 
Ale právě až mohutný baldachýn udělal z dříve 
nenápadného a zanedbaného plácku ozdobu 
celé ulice.

-nov-

Rajhradskou studnu zdobí kovový baldachýn

Kovový baldachýn váží téměř 400 kilo.
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 24. 9. V sobotu 24. září ve dvě hodiny 
odpoledne se uzavřely volební místnos-
ti. Do těch lidé mířili během pátku a soboty, 
aby vybrali nové zastupitelstvo. Nyní mají 
již členové volebních komisí všechny plat-
né hlasy sečtené a zveřejněné jsou výsled-
ky. Podívejte se na ně a seznamte se s novými 
členy zastupitelstva našeho města.

Výsledky komunálních voleb v Hustopečích

Kandidátní 
listina Hlasy Počet

mandátů

číslo název abs. v %

1 ČSSD 3 128 7,40 1

2 ODS 5 549 13,12 3

3 ZDRAVÉ 
HUSTOPEČE 7 549 17,85 4

4 KDU-ČSL 5 827 13,78 3

5 Sdružení
nestraníků 11 050 26,13 6

6 NEZÁVISLÍ 9 179 21,71 4

Kandidátní listina

po
ř. 
čís

lo Kandidát Hlasy

Po
řa

dí
zv

ol
en

í

čís
lo název příjmení, jméno, tituly vě
k Navrhující

strana
Politická

příslušnost abs. v %

1 ČSSD 1 Vejpustek Michal Bc. 41 ČSSD ČSSD 343 10,96 1

2 ODS 3 Rybář Zdeněk 52 ODS ODS 330 5,94 1

2 ODS 8 Kadrnka Jiří Ing. 52 ODS ODS 330 5,94 2

2 ODS 4 Svoboda Marek 51 ODS ODS 326 5,87 3

3 ZDRAVÉ HUSTOPEČE 1 Švásta Bořivoj 61 Zelení Zelení 707 9,36 1

3 ZDRAVÉ HUSTOPEČE 2 Kynclová Beata Mgr. 47 Zelení BEZPP 478 6,33 2

3 ZDRAVÉ HUSTOPEČE 8 Kopová Kateřina Ing. 43 Zelení BEZPP 457 6,05 3

3 ZDRAVÉ HUSTOPEČE 7 Jurák Pavel Bc. 42 Zelení BEZPP 431 5,7 4

4 KDU-ČSL 1 Horák Josef Bc. 36 KDU-ČSL KDU-ČSL 516 8,85 1

4 KDU-ČSL 2 Frank Vojtěch Ing. 28 KDU-ČSL KDU-ČSL 425 7,29 2

4 KDU-ČSL 4 Frank Jan Ing. 31 KDU-ČSL BEZPP 379 6,5 3

5 Sdružení nestraníků 1 Potměšilová Hana PaedDr. 62 NK BEZPP 849 7,68 1

5 Sdružení nestraníků 4 Háder Zbyněk Mgr. Ing. 56 NK BEZPP 689 6,23 2

5 Sdružení nestraníků 2 Ivičič Stanislav Ing. 61 NK BEZPP 682 6,17 3

5 Sdružení nestraníků 7 Nešporová Blanka Mgr. 53 NK BEZPP 681 6,16 4

5 Sdružení nestraníků 5 Ondrová Martina 54 NK BEZPP 626 5,66 5

5 Sdružení nestraníků 3 Bundilová Ivana Ing. 44 NK BEZPP 619 5,6 6

6 NEZÁVISLÍ 6 Brabcová Ivana Mgr. 42 NEZ BEZPP 654 7,12 1

6 NEZÁVISLÍ 1 Homola Richard 38 NEZ BEZPP 560 6,1 2

6 NEZÁVISLÍ 2 Sedláček Zdeněk Ing. 37 NEZ BEZPP 534 5,81 3

6 NEZÁVISLÍ 8 Unger Jiří Mgr. 57 NEZ BEZPP 534 5,81 4

Nově zvolení zastupitelé města Hustopeče

Vejpustek 
Michal

Rybář 
Zdeněk

Kadrnka 
Jiří

Svoboda 
Marek

Švásta
Bořivoj

Kynclová
Beata

Kopová 
Kateřina

Jurák
Pavel

Nešporová
Blanka

Horák
Josef

Ondrová 
Martina

Frank
Vojtěch

Bundilová 
Ivana

Frank
 Jan 

Brabcová 
Ivana

Potměšilová 
Hana 

Homola 
Richard

Háder
Zbyněk

Sedláček 
Zdeněk 

Ivičič 
Stanislav

Unger 
Jiří 
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

 31. 8. Svobodné děti – tak zní název nové-
ho dokumentu pod taktovkou fi lmaře Jana 
Minaříka a spisovatelky Zdeňky Šíp Staňko-
vé, který jako první v České republice mapuje 
rodiny a školy, co se vydaly cestou sebeřízené-
ho vzdělávání.

S dokumentem vyjeli po celé republice 
dobrovolníci, kterým je téma blízké, a rozhod-
li se jej podpořit benefi čními promítáními. 
A právě to do městského kina v Hustopečích 
přivezli manželé Marie a Radim Špigelovi. 

„O tomto projektu jsme se dozvěděli asi před 
dvěma lety, fi nančně jsme na něj přispěli a na 
premiéře fi lmu se objevila nabídka zajišťovat 
promítání fi lmu. A tak jsme započali hledání, 
kde by to v našem okolí bylo možné, a Husto-
peče vyšly jako nejlepší. Jsou tady totiž velmi 
ochotní lidé, kterým bych ještě jednou moc 
ráda poděkovala, především paní Janě Hrád-
kové a Janě Tupé – byly velmi vstřícné a za to 
jsme moc vděční,“ neskrývá radost z hustopeč-
ského zázemí Marie Špigelová. 

Dokument odpovídá na časté dotazy, jako 
třeba: Co se děje ve školách, kde děti nemu-
sí chodit na vyučování? Jak žijí děti, které do 
školy nechodí a věnují se tomu, čemu chtějí? 
A proč někteří rodiče umožňují svým dětem 
vzdělávat se po svém? Hustopečští diváci neby-
li jediní, kterým se poštěstilo tento netradiční 
dokument zhlédnout. „Promítání zařizuje 
spousta lidí po celé republice, a tím podporují 
šíření dokumentu do povědomí široké veřej-
nosti. Takových promítání je po Česku asi 50, 
a všechno to vychází z iniciativy dobrovolníků, 
kterým je dokument nějak blízký,“ popisují 
šíření dokumentu manželé Špigelovi.

Po skončení promítání následovala beseda 
přímo s účastníky dokumentu. Diváci z publi-
ka jim mohli pokládat otázky na unschooling, 
jejich zkušenosti se svobodným vzděláváním 
i samotným dokumentem. „Naší besedy se 
účastní Klára Kubíčková a její syn Jakub, bese-
du chceme vést formou diskuze, doufáme, 
že se diváci budou doptávat a celé to bude 

uvolněné a otevřené. Máme připraveno i pár 
otázek, kdyby žádné náhodou nepřišly, ale 
doufáme, že přijdou z publika,“ představují 
přípravu organizátoři akce. Otázky z publi-
ka přišly. I po promítání zůstalo v sále ještě 
několik zvídavých diváků, kterým bylo téma 
mimoškolního vzdělávání blízké.

Organizátoři i tvůrci dokumentu by si přáli, 
aby účastníci promítání odcházeli s myšlen-
kou, že existují i jiné přístupy vzdělávání 
a aby dokument rodičům, kteří tuto myšlen-
ku zvažují, dodal odvahu. Dalším cílem je 
téma unschoolingu otevřít natolik, aby bylo 
vnímáno jako něco běžného a ve společnosti 
prohloubil pochopení a respekt. Pokud vás 
dokument zaujal, můžete se podívat na strán-
ky www.svobodnedeti.cz, kde najdete instruk-
ce k zajištění dalšího promítání a případné 
fi nanční podpoře.

-slam-

V kině představili sebeřízené vzdělávání

 1. 9.Letní prázdniny skončily a s příchodem 
1. září se do škol a školek vrátil klasický ruch 
školního roku. Slavnostní zahájení připravily 
svým žákům obě hustopečské základní školy.
K němu byli přizvání i zástupci města, kteří 
pozdravili zvláště nejmenší prvňáčky. Obě 
hustopečské základní školy v letošním roce 
otevřely hned tři první třídy. „Po třech letech 
se těšíme na normální režim, kdy budeme 
řádně chodit do školy, připravení jsme na to 
velmi dobře,“ usmívala se ředitelka Základní 

školy Nádražní Ivana Matějíčková. „Všichni 
se těšíme, že letos to bude klidnější a orga-
nizačně méně náročné než v letech loňských. 
Doufáme, že nás nedožene ani Covid, ani 
problémy na Ukrajině, ani problémy s energi-
emi,“ přitakává ředitel Základní školy Komen-
ského Jaroslav Vysloužil.

I bez těchto obav čeká na obě školy několik 
výzev. Jednou z nich je třeba začleňování dětí 
z Ukrajiny. Nádražku navíc čeká vytoužená 
výstavba výdejny obědů, která by měla začít 

v únoru. „Hlavní práce by měly proběhnout až 
o velkých prázdninách a navíc se bude stavět 
jakoby mimo školu, takže doufáme, že pro 
žáky to bude zátěž minimální,“ myslí si ředitel-
ka Matějíčková

Žáci i učitelé si nepřejí nic jiného, než 
konečně zažít klasický školní rok bez distanční 
výuky či dalších nových problémů.

-nov-, -slam-

Žáci i učitelé se těší na výuku bez karantén
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Redakce Hustopečských listů přeje dětem klidný a úspěšný školní rok.
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MŠ PASTELKA

Září je v každé mateřské škole již tradičně 
spjato nejen s návratem dětí z prázdnin, ale 
i s příchodem nových „školčátek“.

Děti ve spodních třídách se pomalu adap-
tují, zvykají si na nové prostředí, paní učitelky 
i kamarády.

Seznamují se s režimem školky, se škol-
ní zahradou a učí se samostatnosti. Chce to 
velkou trpělivost jak ze strany personálu, tak 
i rodičů. Občas dojde i na slzičky (dětí i mami-
nek) ale to k začátku školního roku již neod-

myslitelně patří, protože první velké odloučení 
od rodičů není vždy jednoduché. Postupem 
času však slziček ubývá a děti začínají přichá-
zet do školky s radostí a s úsměvem, což nás 
samozřejmě velmi těší.

Oproti tomu v horních, předškolních 
třídách není na žádnou velkou adaptaci čas, 

neboť je potřeba co nejrychleji vymyslet 
a nacvičit pásmo na vystoupení na Burčákové 
slavnosti. Pro děti i učitelky to není vždy snad-
né, ale výsledek našeho snažení bývá kladně 
hodnocen rodiči i širokou veřejností, což je 
pro nás tou největší odměnou. Máme prostě 
šikovné dětičky. Přijďte se na nás i letos podí-
vat, bude to stát za to.

Věříme, že se nám celý školní rok vydaří dle 
našich plánů a představ, a že budeme fungovat 
bez jakýchkoliv restrikcí a omezení.

Kolektiv MŠ Pastelka

Pastelka přivítala nová školčátka 

Léto uteklo jako voda a je tu opět nový škol-
ní rok. Po prázdninové pauze jsme se všichni 
sešli v naší mateřské školce. Děti už se těšily 
na své kamarády, hračky i paní učitelky. Ve 

všech třídách proběhly uvítací třídní schůz-
ky s rodiči.

Děti z Motýlků, Žabiček a Želviček 
se vydaly na dopravní hřiště, kde pro 
ně byl připravený program. Nejdříve 
si zopakovaly důležitá telefonní čísla, 
naučily se několik základních doprav-
ních značek, a potom na kolech 
a odrážedlech vyrazily do terénu. 
Vyzkoušely si situace, se kterými se 

mohou v běžném životě setkat.
Třídy Koťátek a Kuřátek se připravují 

na akci “Dýňování“, které má proběhnout 
21. 9. 2022. Doufáme, že jim počasí bude 

přát. Společně s rodiči si děti vydlabou dýně 
a budou si moci na připraveném ohni opéct 

špekáčky. Děti si pro rodiče připravily i malé 
překvapení.

I ostatní třídy mají naplánované přivítá-
ní podzimu. Na děti a rodiče čekají společné 
aktivity, ochutnávání dobrot a opékání špekáč-
ků. Bohužel dvě třídy musely kvůli počasí 
akci přesunout na náhradní termín. Snad 
nám nakonec počasí vyjde a budeme si moci 
společné chvíle náležitě užít. 

Pro zlepšení komunikace s rodiči jsme 
v letošním školním roce zvolili hovorové 
hodiny, které se budou konat jednou měsíč-
ně v předem domluveném čase podle potřeb 
rodičů. Za spolupráce a návrhy, které již 
proběhly v minulém školním roce, jsme moc 
rádi a děkujeme za ně. Budeme i nadále rádi, 
když bude spolupráce s rodiči pokračovat.

Přejeme vám krásný podzim plný barev 
a babího léta.

Kolektiv MŠ U Rybiček

Máme za sebou první společný měsíc

◀ Motýlci, Žabičky a Želvičky se proháněli po dopravním hřišti. 

MŠ U RYBIČEK
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A je po prázdninách
Konečně! Do tříd se těšili nejen prvňáci, 

ale i ostatní. Setkávat se denně s kama-
rády, popovídat si o nových zážitcích, 

zkušenostech a ještě se něco nové-
ho naučit. No není to snad prima?

Již tradičně se šesté ročníky 
během prvního týdne postupně 
vystřídaly v areálu Pavučiny. Celé 
dopoledne je vždy zaměřeno na 
stmelování kolektivu a vzájemné 

poznávání se. Děti si také vytvořily 
nová třídní pravidla. 

Žáci z druhé třídy a jejich o rok 
starší kamarádi zahájili plavecký výcvik. 

Po prázdninách se v bazéně mnozí cítí 

jako rybky ve vodě.
Třídy 5. A a 5. B byly na třídenním sportov-

ním pobytu v Březové poblíž Třebíče. Příroda 
byla nádherná a resort vybaven spoustou 
atrakcí. Každá třída měla svého instruktora, 
který před jednotlivou aktivitou dětem vysvět-
lil pravidla, jak se mají na stanovišti chovat. 
Některé programy byly opravdu náročné, ale 
většina dětí vše hravě zvládla.

Jak se daří prvňáčkům ve škole? Vše zvláda-
jí „levou zadní“. Vyrábí, trénují paměť, zkouší 
si tahy tužkou, hrají si … a nejen to! Odpoledne 
v družině navštěvují zahradu, kde hrají fotbal, 
skotačí na trampolíně. A dokonce si už umí 
odnést tác s obědem. Jsou prostě malí profíci.  

Kolektiv ZŠ Komenského

ZŠ KOMENSKÉHO

Hurá do školy “za školu” 
První měsíc školního roku bývá trochu „oťuká-
vací“, a to hlavně pro nové žáky. Vždy se ale 
všichni, včetně prvňáčků, rychle zadaptují. 
V tom nám pomáhají různé stmelovací aktivi-
ty a programy. S novými žáky v šestých roční-
cích se spolužáci lépe poznali při adaptačních 
dnech, na nichž spolu s třídními učiteli hráli 
různé hry, nastavili si pravidla třídy, diskuto-
vali. 

Letos jsme mimo jiné využili celodenního 
výpadku elektřiny a většina tříd druhého stup-
ně se vydala za vzděláváním či sportem mimo 
školní budovu. Za příběhy z Afriky vyrazili 
sedmáci do Ekocentra Trkmanka ve Velkých 
Pavlovicích, kde se o tomto kontinentu dozvě-
děli spoustu nových informací, zahráli si na 
bubny Djembe a na závěr si vyrobili afric-
ké masky. Osmáci se vydali za sportem do 
Velkých Bílovic, zahráli si tu např. minigolf, 
basketbal, plážový volejbal nebo se projeli na 
kolečkových bruslích. Pozadu nezůstali ani ti 

nejstarší, kteří svůj program obohatili vydat-
nou svačinou. Jedna třída deváťáků se vydala 
po stopách T. G. Masaryka a pochutnala si 
na pizze, druhá si vyšlápla do Starovic, 
kde si žáci opekli špekáčky a zahráli 
fotbal nebo zacvičili na workouto-
vém hřišti. 

Do Starovic se o pár dní dříve 
vydaly také děti z druhé třídy. 
Po cestě plnily úkoly a soutěže. 
Páťáci se zase rozjeli poznávat 
dominantu Brna – hrad Špil-
berk. Program na ně čekal jak 
v útrobách hradu, tak na jeho 
nádvoří, kde žáci prozkoumali jeho 
opevnění. Čtvrťáci jeden vyučovací 
den strávili výchovou na dopravním 
hřišti. 

Další zábavně-vzdělávací aktivity se už 
teď připravují, a nejen žáci se mají na co těšit. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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Výuka 4. A proběhla na dopravním hřišti. 

◀ Prvňáčci se zabydlují ve své škole.

Děkujeme místním, kteří se aktivně 
zapojili do programu Burčákových 
slavností. 
Napříč generacemi jste byli všichni skvělí, 

od dětí z mateřských škol až po Tančírnu 

na stará kolena. Díky!
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Ve čtvrtek 15. 9. jsme uvítali 14 lekto-
rů z celé Evropy, kteří do Hustopečí 

zavítali v rámci projektu Erasmus+. 
Připravili pro nás program s aktivita-

mi, u kterých jsme odhalovali, co vše 
můžeme dělat pro zdraví naší planety, 

například v rámci „Zero Waste“ – bezod-

padového život. Uvědomili jsme si vlastní 
odpovědnost za změny klimatu. Důležitá byla 
nejen komunikace v anglickém jazyce, a tím 
i rozšíření slovní zásoby, ale hlavně komunika-
ce tváří v tvář, která se v poslední době velmi 
často ztrácí v online prostředí. Programu se 
účastnily třídy IT4, ITV3, IT2 a VČ1.

Stanislava Gergelová

Prvního září se žáci 1. ročníku oboru Veřej-
nosprávní činnost a Informační technologie 
poprvé setkali v nových třídách. To jsme se 
ještě neznali, ale hned v pondělí 5. září jsme 
se s našimi třídními učiteli Mgr. Janem Svobo-
dou a Mgr. Jiřím Pokorným vydali na adaptač-
ní kurz. Byl dvoudenní a většinu času probíhal 
v CVČ Pavučina.
První den dopoledne jsme hráli různé sezna-
movací hry. Například jsme měli za úkol obalit 
vejce tak, aby vydrželo pád z dvou metrů, 
a jediné materiály, které jsme na to měli, 
bylo pár papírů, brčka a lepicí páska. Bohužel 
vejce vydrželo jen jednomu týmu a zbytku se 
rozbilo. Další aktivita spočívala v tom, že jsme 
museli projít skoro celý areál, abychom mohli 
napsat odpovědi na otázky, které jsme dostali. 
Třeba jaké rostou v areálu stromy, nebo jaké 
rostliny v zahrádce. Úkol byl ztížen tím, že 
u zjišťování odpovědí byl každý svázán s jiným 
spolužákem za nohu, ale naštěstí nikdo z nás 
neutrpěl žádné zranění. Samozřejmě neměl 

chybět všemi oblíbený kroužek ze židlí, ve 
kterém jsme byli donuceni o sobě něco říct, 
a věřte nebo ne, takový úkol není pro každého 
úplně jednoduchý. Odpoledne jsme museli 
namíchat správně parfém, ale ingredience 
jsme získali vždy až tehdy, když jsme splnili 
nějaký úkol, ať už to bylo zpívání nebo vodění 
se navzájem v kolečku. Všechno jsme to zvládli 
a parfém úspěšně namíchali. 
Druhý den ráno jsme vyrazili na Křížový kopec, 
kde jsme se nejdřív všichni společně protáh-
li a rozcvičili, pak jsme se naučili házet 
frisbee a nakonec jsme si i zahráli disc 
golf, o kterém většina z nás dosud ani 
neslyšela. Bohužel ale začalo pršet 
a po obědě jsme museli jít zase na 
Pavučinu. Tam jsme dělali různé 
aktivity, jako třeba prolézání 
pavučinou ze švihadel atd. 
Adaptační kurz nám rozhodně 
velmi pomohl nejen se zapa-
matováním jmen našich spolu-

žáků a získáním informací o nich, ale také 
v navázání nových přátelství. Měli jsme první 
společné zážitky, na které budeme určitě rádi 
vzpomínat. Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se na tomto projektu podíleli, a to 
zejména lektorům CVČ Hustopeče. 

Bibiana Duchoňová, žákyně

Projektový den „Udržitelné já“

Adaptační kurz pomohl se seznamováním

◀ Program nás upozornil na zdraví naší planety. Fo
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Navštívili jsme Zoopark Vyškov
V úterý 13. 9. jsme se s dětmi vydali na první 
výlet v tomto školním roce, cestovali jsme 
naším školním autem. Využili jsme zatím 
hezkého počasí a naším cílem byl Zoopark ve 
Vyškově, kam jsme původně plánovali cesto-
vat v červnu, ale pro velké vedro jsme si výlet 
nechali na příjemnější září. Zoo ve Vyškově 
je zaměřená na chov domácích a hospodář-
ských zvířat, je zde i expozice skanzenu Selský 
dvůr – jak žili a hospodařili naši předkové – 
expozici jsme si celou prohlédli a moc se nám 
líbila. V zoo jsme si prohlédli mnoho plemen 
a druhů zvířat – viděli jsme krávy (měli jsme 
štěstí i na právě narozené telátko), kozy, ovečky, 
slepice, králíky, husy a kačeny i krůty a krocany, 
prohlédli jsme si různá plemena oslíků, koní, 
poníků i buvolů, lam, prošli jsme se volié-
rou s andulkami a klokany, nahlédli jsme do 

babiččina dvorečku plného zvířátek, také 
jsme měli možnost vidět podvodní svět 
našich rybníků, kde plavali kapři, štiky 
a jiné sladkovodní ryby. V zoo nechy-
bí ani několik druhů opiček, včetně 
krásných šibalských lemurů. Zbyla 
nám i chvilka času na prolézač-
ky se zvířecí tématikou a něco 
dobrého na zub. Zopakovali jsme 
si a oprášili jsme znalosti o domá-
cích zvířatech, k čemu jsou užiteč-
ná, čím se živí, jak bydlí… Tématický 
výlet se hezky vydařil a určitě všem 
doporučujeme přijet se do Zoo ve 
Vyškově podívat.

Monika Rais

ZŠ A PRŠ HUSTOPEČE
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V ZOO se nám moc líbilo. ▶ 



HUSTOPEČSKÉ LISTY    10 | 22STR 10

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

V týdnu od 12. do 18. září 2022 se 41 studentů 
našeho gymnázia v doprovodu 5 pedagogů 
zúčastnilo zahraničního výjezdu do Francie 
nazvaného Společně pro budoucnost Evropy! 
Ten byl realizován v rámci dotačního progra-
mu Jihomoravského kraje „Do světa!“ 2022.

Hlavním cílem bylo pohraniční město Štra-
sburk. Právě tam proběhlo po roce setkání 
s 12 studenty z partnerské francouzské školy 
LEGTA Roullion z Le Mans. Klíčovým prvkem 
bylo setkání s europoslancem Janem Zahradi-

lem, který výpravu přijal na půdě Evropského 
parlamentu. Následovala společná večeře, při 
níž studenti měli jedinečnou příležitost poklá-
dat panu Zahradilovi zvídavé i záludné dotazy 
na různá témata.

Další den se všichni rozloučili s francouz-
skými přáteli a poznávali krásná městečka 
i přírodu v okolí Štrasburku. Závěrečná část 
výjezdu byla věnována návštěvě Paříže. Výpra-
vě neuniklo snad žádné významné místo. 
Úspěšně tak všichni zdolali např. Eiffelovu 

věž, Trocadéro, Motmartre, moderní obchodní 
čtvrť La Défense i Vítězný oblouk. Poslední den 
si studenti prohlédli velkolepou fontánovou 
show v zahradách zámku Versailles a milovníci 
umění si přišli na své v muzeu Louvre.

Jan Bartoň a Jeroným Kamenský, 
studenti kvinty

Gymnazisté vyjeli do Francie

Na hustopečském gymnáziu pracuje školní 
parlament, který tvoří 24 žáků. Z každé třídy 
jsou do něj každoročně voleni dva zástupci 
a s činností studentům pomáhají 2 pedago-
gové – Darina Honsová a Simona Chrastilová. 
Schůzky se konají jednou za dva týdny ve čtvr-
tek ráno, podle potřeby častěji.

V loňském školním roce se parlament 
aktivně zapojoval do charitativních činností. 
Proběhla sbírka fondu Sidus, Srdíčkový den 
a také sbírka na pomoc ukrajinským rodi-
nám ubytovaným v CVČ Pavučina. Vytvořena 
byla také nová redakce pro vydávání školní-
ho časopisu Salamander v čele s Jeronýmem 
Kamenským a Janem Bartoňem. Do časopisu 
přispívají žáci z celé školy; můžeme zde najít 
umělecká díla, vtipné články nebo například 
rozhovory s nově příchozími kantory. Podařilo 

se také zorganizovat i pár zajímavých projektů. 
Jedním z nich byla například akce pro husto-
pečské mateřské školky, která nesla název 
“Školka na gymplu”: studenti loňské 2. A vytvo-
řili pro ,,malá školčata“ zábavný program ve 
školní tělocvičně. Parlament připravil pro zpří-
jemnění studia tematické dny, např. teplákový 
a čepicový. V listopadu se pro zájemce kona-
lo testování IQ pořádané Mensou. Tradiční 
jsou i pravidelná setkávání členů parlamentu 
s ředitelem školy, kde studenti předkládají 
svůj pohled na chod školy a připravované akti-
vity a zprostředkovávají tak užší spolupráci 
s vedením školy.

Na konci školního roku 2021/2022 se školní 
parlament postaral o organizaci tradiční škol-
ní akademie, která se po dvouleté covidové 
pauze velmi vydařila a sklidila velký úspěch 

nejen ze strany diváků. Začátkem tohoto škol-
ního roku jsme na škole přivítali nově vybave-
nou studovnu. Zásluhou Magdaleny Kopové 
a Julie Stančišové je studovna nyní příjemným 
a pohodlným místem pro trávení volných 
hodin.

Pro letošní školní rok chystá parlament 
mnoho dalších aktivit, jako například společný 
jednodenní výjezd pro členy parlamentu jako 
poděkování za jejich práci. Připravuje také 
tradiční akce, jako např. už dlouho odkládaný 
ples, tematické školní dny, charitativní akce, 
vydání dalších čísel školního časopisu, školní 
akademii apod. Všichni „parlameňťáci“ jsou 
připraveni se s elánem pustit do práce.

Magdalena Kopová, 
studentka septimy

Činnost školního parlamentu na Gymnáziu T. G. Masaryka

HLEDÁME NÁJEMCE KINOKAVÁRNY!

Ideálně kterého baví kontakt s lidmi 
a provoní prostory Kino Hustopeče 
třeba dobrou kávou a nějakými dobrotami!
Nevíte o někom šikovném?

Více informací: Martina Ondrová
tel.: 775 095 525 ■ ondrova@hustopece.cz

Přihlášky do 10. 10. 2022
Termín pronájmu od  1. 11. 2022
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 5. 9.V pátek 2. září se vzduchem v okolí 
města šířily rockové melodie, neutuchající 
smích a závan grilovaných dobrot. Na ovčárně 
za rybníkem se opět po roce konal legendami 
opředený, do temné noci zahalený a místními 
milovaný Ovčí bál spolku Všehoschopných. 
Po kolikáté už? „Po osmé. Pamatujeme si to 
přesně, přestože máme na první ročník úplné 
okno,“ začali rozhovor všehoschopní Mirek 
Vodák, Radim Nemeškal a Kamil Konečný. 

Návštěvníci si mezitím dopřávali pivo i víno 
a grilované ovčí klobásky. O hudební zážitek 
se každoročně stará hned několik kapel, letos 
byly tři. „Nejvíce letos překvapili Hustí hudeb-
níci. Ti nám tu ještě nikdy nehráli a sklidili 
obrovský úspěch. Chvíli jsme je podezřívali, že 
hrají na playback, ale ne, fakt jsou tak dobří,“ 
nešetřili chválou pořadatelé.

Kromě Hustých hudebníků zahráli i Poolli-
tters ši Skrznaskrz a pod pódiem to vřelo. 
Znalce této akce už ani nepřekvapí množství 
různých kostýmů, ve kterých se účastníci 
dostavili. Letošní dress code zněl jasně: piráti 

a námořníci. Dobrovolné ale povinné vstupné 
totiž každý rok putuje na bohulibé dobročinné 
akce a pro letošní rok si spolek Všehoschop-
ných vzal do hlavy, že u vyschlých hustopeč-
ských rybníků vybuduje plovárnu a půjčovnu 
lodí. „Myslíme to velmi vážně, dokonce jsme 
již podnikli jisté kroky. Je třeba si uvědomit, že 
pro naše účely plovárny, půjčovny lodí, potá-
pěčské školy či jachtklubu není nutné mít 
rybníky zaplněné po okraj. V podstatě vám 
stačí trocha vody, a pomoci můžeme třeba 
i tím, že budeme vodu nosit po kýblech,“ mlžili 
Všehoschopní.

Pozornému divákovi videoreportáže 
neušlo, že o co uvolněnější atmosféra pano-
vala pod pódiem, o to složitější bylo pro 
pořadatele odpovídat na dotazy zvídavých 
reportérů. Odpověď na otázku, zda se Ovčí bál 
uskuteční i příští rok si proto v nesestříhané 
verzi poslechněte v reportáži na www.husto-
pece.cz a obrázek si udělejte sami.

-nov-

 9. 9. Městskému muzeu a gale-
rii v Hustopečích byl dočas-
ně propůjčen vzácný 
originál erbovní listiny 
císaře Maxmiliána 
z roku 1572, kterou byly 
Hustopeče povýšeny 
na město. Do Husto-
pečí se vrátila poprvé 
od roku 1960, kdy byla 
spolu s dalšími historic-
kými archiváliemi odve-
zena do Státního okresního 

archivu v Mikulově.  
Zpět do Hustopečí se listina 
vrátila z důvodu blížících se 

oslav 450. výročí povýše-
ní Hustopečí na město 
a návštěvníci muzea 
mají jedinečnou příle-
žitost si ji prohlédnout. 
Listina je významná 

nejen pro Hustopeče, je 

to jediná Kulturní památka České republiky, 
o kterou mikulovský archiv pečuje. „Husto-
peče měly velké štěstí, že místnost, kde byly 
archiválie uloženy před převezením do Miku-
lova, nikdy neshořela ani nebyla vykradena. 
Proto se do dneška dochovaly prakticky všech-
ny listiny od vrchnosti z let 1362–1797, což je 
velká vzácnost, a proto byl ten soubor v roce 
1997 vyhlášen kulturní památkou. Dostává se 
jim i zvláštní péče a ochrany, jejich hodnota je 
nevyčíslitelná,“ vysvětluje ředitel mikulovské-
ho archivu Miroslav Svoboda.

-nov-

Ovčí bál lákal na hudbu, klobásky a půjčovnu lodí

Do Hustopečí se vrátila historická listina

Ovčí bál patří mezi nejoblíbenější akce roku.

◀ Vzácná listina je propůjčena 
z Mikulova.
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Hustopeče se opět připojí k celonárodní potravinové sbírce,
která se uskuteční 12. listopadu. 

Organizaci pomoci potřebným budou mít 

na starosti farníci a sběrným místem bude

 suterén kostela sv. Václava. 

Děkujeme, že pomáháte. 

HUSTOPEČE SE BAVÍ
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 12. 9. Jistě existují typičtější místa, kde 
byste očekávali zpěv s tahací harmonikou, 
než je kinokavárna. Krok do neznáme se 
pořadatelům vyplatil a večer S harmonikou 
pro radost z cyklu hudebních neMalých pátků 
přilákal na čtyři desítky posluchačů.

Dvě sympatické zpěvačky, Martina Zava-
dilová a Mirka Šubíková, jsou v širokém okolí 
dobře známé. Usměvavé dámy se zpěvu 
s harmonikou věnují už desítky let. Jedna 
doprovází dechovou hudbu Martina a přátelé 
v Hostěrádkách, druhá zase soubor Dareb-
né ženy z Velkých Pavlovic. Obě v Hustope-
čích vystupují pravidelně, i když obvykle při 

soukromých akcích ve sklepech vinařů.
Početnému publiku v kinokavárně zazpíva-

ly především lidové písničky, ale na své harmo-
niky dokáží zahrát mnohem širší spektrum 
skladeb. „Když je dobrý hráč, tak zahraje úplně 
všechno. Harmonika vydá za celou kapelu, 
proto i když hrajeme třeba ve sklepech, tak 
lidovky už jdou bohužel do pozadí a hraje se 
hlavně soudobá hudba,“ shodly se obě harmo-
nikářky.

Harmonikářů pomalu ale jistě ubývá, proto 
i v Hustopečích dámy několikrát vyzvaly své 
posluchače, aby se nebáli povzbuzovat mladší 
generaci a vést je ke hře na harmoniku.

-nov-

Harmonikářky sklidily úspěch

◀ Harmonikářky potěšily uši téměř padesátky 
posluchačů.Fo
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 14. 9. Dobročinný spolek Narana pozval do 
Hustopečí mladé lidi z celého světa, kteří se 
zde od 8. září vzdělávají a předávají si zkuše-
nosti v oblasti udržitelného hospodářství. 
Projekt Sustainable me, neboli „mé udržitel-
né já“, získal grant v projektu Erasmus+.
Pozvání přijali mladí dospělí z Rumun-
ska, Bulharska, Ukrajiny, Řecka a Španěl-
ska. Vystudovaní lidé, kteří chtějí udržitelný 
způsob života chtějí aplikovat ve svých profe-
sích s blízkém okolí.

V rámci projektu uspořádali účastníci 
v areálu CVČ Pavučina veřejné workshopy pro 
studenty místního gymnázia a učiliště. „Do 
této části programu jsme, jako Narana, vůbec 
nezasahovali a bylo na účastnících, aby vymys-
leli program a studentům jej předvedli. Vybrali 
si pět stanovišť podle pěti zásad udržitelného 
hospodářství. Na nich plní různé úkoly a baví 
se o tom v angličtině,“ vysvětluje organizátor-
ka Marija Wazi.                                                            -nov-

Na kurzu Narany hledají své „udržitelné já“

Do Hustopečí dorazili studenti z pěti zemí
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 20. 9. Děti na Křížovém kopci probouzely 
podzimní královnu a podpořily tu odcházející, 
letní, v předávání svého žezla. Předání žezla 
přišlo v nejlepší možnou chvíli. „Protože to 
vypadá, že žádné velké babí léto už nás neče-
ká, vyšlo nám to úplně nádherně. Dokonce 
i poslední sluneční paprsky nám zasvítily na 
rozloučenou, což je krásné,“ raduje se organi-
zátorka Ingrid Florusová.

Ještě než došlo na přivítání podzimní 
královny, čekalo děti na celém kopci několik 
důležitých úkolů, které musely splnit, aby 
si domů mohly odnést zasloužený suvenýr. 

„Jakmile děti přijdou, přivítají je letní princez-
ny, předají přívěšky a na každém stanovišti se 
do přívěšku foukne kouzlíčko, které potom 
podzimní královna doplní o velké kouzlo a děti 
pak mají kouzelné talismánky na dobré spaní, 
protože zima je ve znamení spánku a odpo-
činku. Stanoviště jsou zaměřená na to, jak se 
mají v lese chovat, na pěstování lásky k přírodě 
a uvědomování si, kde to vlastně jsme,“ přibli-
žuje Florusová.

Na stanovištích dětem pomáhali elfové, 
skřítkové, vichrnice zpěvné, vílenky, bukovinky 
nebo hejkal. Zkrátka každý, kdo do lesa patří. 
Vítání podzimu není zdaleka poslední akcí, 
kterou Pavučina tento rok ještě chystá – je 
rozhodně na co se těšit! 

-slam-

Letní královna předala vládu podzimu

◀ Děti si odnesly domů kouzelné talismánky
 od pohádkových postav. 



STR 13HUSTOPEČSKÉ LISTY   10 | 22

Nová práce na
21prilezitosti.cz

Nová práce na
21prilezitosti.cz

EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o.
K Vápence 1633/14, 692 01 Mikulov
jobs@emerson.com

Férové
jednání

práce
Nové

Osobní
rozvoj

Ochutnejte budoucnost

184x270 hustopecske listy emerson 9|2022.indd   1 13.09.2022   11:28

In
ze

rc
e.



HUSTOPEČSKÉ LISTY    10 | 22STR 14

 3. 10. Burčákový svátek roku 2022 je zdárně 
za námi. Od loňských ročníků se v podstatě 
příliš nelišil, přesto byl v mnohém nezapome-
nutelný a přinesl spoustu krásných zážitků. 

Pro místní nejkrásnější část slavností zača-
la už ve čtvrtek 29. září, kdy si velké pódium na 
Dukelském náměstí přivlastnily místní školy 
a školky. A bylo to velmi příjemné odpoledne, 
které korunovalo společné vystoupení žen 
z Tančírny na stará kolena a tanečníků z Move 
Around. Společná sestava roztančila i část 
diváků, kteří se tak příjemně navnadili na 
večerní koncert kapely Na2Fáze.

Burčákový pátek zahájili hustopečští 
ochotníci divadelního souboru Fooor. Jejich 
komické scénky z pera hustopečské spisova-
telky Markéty Harasimové svolaly na Dukelské 
náměstí návštěvníky z okolních uliček, aby 
přivítali Horenskou radu. Pozornému divá-
kovi neuniklo, že došlo k obměně na postu 
perkmistra, kterého pro letošní rok nahradil 
vedoucí podzemního vojska Zdeněk Tupý. 

"Adam Vágner, toho jména třetí, již byl značně 
unaven množstvím zkonzumovaného burčá-
ku a odešel na zasloužený odpočinek. Slibuji 
ovšem, že roli perkmistra Adama Vágnera, 

toho jména čtvrtého, budu zastávat řádně 
a svědomitě, a pokusím se vypít stejné množ-
ství moku jako můj předchůdce," dušoval se 
nový Adam Vágner. Horenská rada přitakáva-
la prohlášeními, že zdvojené funkce nejsou 
žádným problémem. Následně vyšla kontro-
lovat stav letošních mázhausů a především 
kvalitu nabízeného burčáku. Nutno podotk-
nout, že všech 16 otevřených mázhauzů prošlo 
přísnou kontrolou, čímž nic nebránilo tomu, 
aby se burčákový program mohl naplno rozjet.

Páteční koncerty opět zaplnily Dukelské 
náměstí. Na pódiu to rozjela Ewa Farna se svou 
kapelou. "Perfektně jsem si to užila. Přiznám 
se, že jsem se do Hustopečí velmi těšila, proto-
že jsem tu nedávno byla na tajňačku se svými 
dětmi a prošli jsme si nejen to náměstí, ale 
i dopravní hřiště na Lipovce. A vaše město 
jsem si zamilovala. Proto mě zajímalo, jak se 
náměstí promění ve velkou stage. A poved-
lo se vám to skvěle. Navíc jsme dostali napít 
výborného burčáku, který prostě miluju, takže 
to bylo všechno úžasný a všem děkuji za vlíd-
né přijetí," řekla při rozhovoru pro Hustopeč-
skou televizi.

Před společenským domem v Herbeno-
vě ulici vyhrávala i hustopečská kapela Větry 
z jihu, která si k sobě stáhla i diváky z Dukel-

ského náměstí a v příjemné atmosféře se tu 
zpívalo až do brzkých ranních hodin.

Burčáková sobota začala lehce zataženou 
oblohou. Dukelské náměstí se jen pomalu 
plnilo prvními návštěvníky, kteří ještě dospá-
vali náročný páteční večer. Do ulic se rozlé-
hala historická hudba i vůně první ranní kávy 
a sladkých pochutin. Ti odvážnější si hned po 
ránu nechali nalít burčáku a prohlíželi zboží 
v řemeslném jarmarku. Větší davy s k pódiu 
začaly scházet až při zasedání Burčákové unie, 
během kterého se unie rozrostla o město 
Tachov. Řady rytířů burčákového řádu se rozší-

Burčákové slavnosti roku 2022 jsou za námi. 
Náměstím prošlo téměř 16 000 lidí
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řily o kameníka Tomáše Wecha 
a výtvarnici Jarmilu Miloto-
vou, kteří byli tímto čestným 
titulem odměněni za návrh 
a realizaci památníku Kvasinky 
vinné na nádvoří domu U Synků. 
Burčeliho cenu za mír, agronomii 
a sport si odnesl odstupující pekr-
mistr Zdeněk Sedláček a Misijní stanicí 
roku 2022 byla jmenována slovenská Habov-
ka.

Krátce po poledni obsadily pódium děti 
z mateřských školek a folklórní soubory, 
které připravovaly návštěvníky na slavnost-
ní příchod historického průvodu, do kterého 
se oproti loňským rokům zařadilo nebývalé 
množství dětí a mládeže.

Odpoledne překvapil návštěvníky lehký 

déšť, který zkom-
plikoval přede-
vším soutěž ve 
válení beček. Účast-
níci tradičního klání 
se ovšem nevzdali 

a nečekanou překážku 
pojali jako výzvu. Stej-

ným způsobem reagovali 
i posluchači koncertu Blue Cimbal, 

kteří neopustili svá místa a pod pláštěnkou 
poslouchali příjemné melodie.

Anička Slováčková již se svou kapelou 
zpívala bez deště. Stejně jako závěrečná hvěz-
da letošních slavností, slovenská legenda 
Tublatanka. "Strašně jsme se sem těšili a ani 
déšť by nás nezastavil, ale je fajn, že se počasí 
umoudřilo. Letos slavíme 40. výročí od svého 

vzniku a koncert v Hustopečích je jednou 
z řady koncertů, kterými si připomínáme svou 
historii. Mám velkou radost, že je tu tolik lidí, 
že je tu skvělá atmosféra, děkujeme," zhodno-
til vystoupení frontman Martin Ďurinda.

Jak hodnotíme letošní slavnosti z pohledu 
pořadatele? Byly poklidné, milé, v mnohém 
přinesly nové výzvy. Vážíme si všech, kteří 
nám byli ochotní pomoci, a že jich nebylo 
málo. Ukázalo se, že stále platí, že Burčákové 
slavnosti v Hustopečích jsou především slav-
nostmi hustopečských - od pořadatelů, přes 
vystupující až po návštěvníky, kterých celkem 
prošlo přes Dukelské náměstí za celý víkend 
16 000. Doufáme, že jste si slavnosti všichni 
užili.

MaKové panenky
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Jmenuje se Zdeněk Veselý, bydlí v Brně, 
ale můžete ho potkávat i v ulicích našeho 
města. Při pohledu na něj vás jistě zaujmou 
dlouhé blond vlasy, černě nalakované nehty, 
množství tetování a mohutných stříbrných 
prstenů, loudavá chůze a lehce nepřítomný 
výraz. Přestože působí velmi plaše a zádum-
čivě, pravděpodobně by vás nenapadlo dát se 
s ním jen tak do řeči. A je to škoda, protože 
kdybyste tak učinili, zjistíte, že mluvíte nejen 
s velmi příjemným mladým mužem, ale 
především s úspěšným muzikantem, který 
je v současnosti nejposlouchanějším hudeb-
níkem České republiky. Nevěříte? Zadejte si 
do internetových vyhledávačů jméno Redzed 
a přesvědčíte se sami.

Zdeňku, musím se přiznat, že při přípravě na 
dnešní rozhovor jsem nerozuměla polovině 
pojmů a výrazů, o kterých se v souvislosti s vámi 
a vaší hudbou píše. Obávám se, že ani většina 
našich čtenářů se nebude příliš orientovat…

(smích) To mě asi nepřekvapuje. Nejsem 
zrovna mainstreamový typ.

Přesto máte neuvěřitelný počet posluchačů 
a fanoušků.

Mám. (smích) Hudba, kterou dělám, se 
jmenuje rap metal. Jak už sám název napovídá, 
tak je to spojení rapu a metalu. To samo o sobě 
novinka není, už dlouhou dobu existuje napří-
klad new metal, který také spojuje oba žánry, 
je ale více o tom metalu. Já se naopak více 
zaměřuji na rap. Kdybych to měl více rozvést, 
tak bych řekl, že se pokouším zmixovat stoner 
a doom metal s boombapem a rapem. To mě 
hodně baví, ale nikde jsem na takové spojení 
zatím nenarazil.

To je ten důvod, proč máte takový úspěch? 
Objevil jste něco nového?

Nevím. Snažím se prostě dělat hudbu tak, 
jak se mi líbí. Je pravda, že mě baví mixovat 
věci, které úplně obvyklé nejsou. Úplná novin-
ka to asi nebude, ale dělám to po svém. Hlav-
ně je potřeba říci, že nic z toho, co jsem natočil, 
nebylo žádným hitem ze dne na den. Můj asi 
nejznámější song Rave in the Grave, k němuž 
jsme mimochodem točili videoklip tady 
v Hustopečích na hřbitově, neměl na počátku 
žádnou ohromující sledovanost. Jen pár tisí-
covek lidí. Pak jsem ale začal více koncertovat, 
lidi si mě začali více vyhledávat a dneska mám 
přes 12 milion zhlédnutí. Přitom je to stará 
věc, která byla mimochodem natočená ještě 
na obyčejný telefon. Mám ale i štěstí na nača-
sování, protože jsem s tím začal v době, kdy 
obecně hodně frčela temná hudba.

Jak jste se k hudbě vlastně dostal?
Od malička mě můj táta vedl k rockové 

hudbě. Led Zeppelin, Deep Purple, Black 
Sabath, to u nás znělo denně, na tom jsem 
vyrůstal a zůstalo to ve mně. K tomu jsem 
se učil hrát na klavír a hlavně na kytaru tady 
v Hustopečích na Pavučině. Z klavíru si toho 
moc nepamatuju, ale kytara mi zůstala. Když 
jsem se naučil ovládat akordy, tak jsem se 
zaměřil na elektrickou kytaru. Bavilo mě pouš-
tět si známé písničky třeba od Erica Claptona 
a do nich si vymýšlet vlastní sólové melodie. 
Později jsem si je nahrával na telefon a přidá-
val k nim další a další stopy, až z toho začaly 
vznikat první vlastní věci. Následoval dubstep 
a vlastní beaty, které jsem nahrával na inter-
net. Pořád ale bez větší odezvy.

Chápu správně, že to všechno bylo ještě beze 
slov? Bez toho rapu?

Ano. To přišlo až později, když jsem si 
uvědomil, co vlastně chci dělat. A bylo to pro 
mě hodně osvobozující, protože jsem hodně 
velký introvert a díky psaní textů jsem mohl 
vyjádřit, co se ve mně děje.

Ty texty jsou v angličtině.
Ano, protože mi to tak lépe sedí. Cítím se 

v tom jistější, než kdybych měl rapovat česky. 
Zároveň je to zvučnější a dá se s tím lépe praco-
vat v zahraničí.

Je to i z důvodu obsahu? Protože když si člověk 
vaše texty přeloží, tak jsou to hodně ostrá slova.

(smích) Máte pravdu, že česky napsaný text 
by pro mnohé byl silná káva. Angličtina mi 
dává tu svobodu vyjadřovat se naplno, aniž 
by to většina lidí nějak řešila nebo se nad tím 
pozastavovala. Ale chtěl by říct, že ty texty 
jsou hodně velká nadsázka. Když si to někdo 
přeloží, jako vy, tak by měl vědět, že to nemy-
slím vážně, ale že jsou to spíše obrazy. Píšu 
o svých pocitech, o tom, co prožívám, ale v těch 

Na šálek čaje s nejposlouchanějším 
hudebníkem České republiky

ZDE něk VE selý 
aliAS  RE dzED 

Zdeněk Veselý 
alias Redzed

■ Narodil se 17. dubna 
1998 v Hustopečích, od osmi let žil 

v sousedních Starovicích.

■ Navštěvoval Základní školu 

Nádražní v Hustopečích i zdejší 

gymnázium.

■ Studoval hudební vědy na 

Masarykově univerzitě v Brně, 

později přešel na interaktivní 

média. Dnes se živí jako 

profesionální muzikant.

■ Vydal několik CD s autorskými 

písněmi, je průkopníkem rap 

metalu a nejposlouchanějším 

českým zpěvákem na platformě 

Spotify, kde má přes 30 milionů 

poslechů.

■ Pseudonym Redzed si vybral 

na základě svých oblíbených 

fi lmových hrdinů: Reda 

z Vykoupení z věznice Shawshank 

a Zeda z Pulp Fiction.Ry
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textech to dovádím do absurdna, používám 
přehnané výjevy. Mám rád temné věci, horo-
ry, témata záhrobí. A k té mé hudbě to prostě 
patří. V angličtině to můžu napsat naplno, tak, 
jak o tom uvažuji. Ale pořád jsou to jenom 
texty, které jsou pro mě takovým únikem. 
Jsem totiž hodně uzavřený člověk. Už na škole 
jsem býval hodně velký introvert, s nikým 
jsem se moc nebavil a spíš jsem se právě zaví-
ral doma s tou muzikou. Nedělo se mi nic hroz-
ného, měl jsem normální dětství, jenom jsem 
to nějak neuměl s lidmi. Dokázal bych určitě 
psát i o méně kontroverzních věcech, ale mně 
se to takto líbí.   

Vašim posluchačům evidentně také. Ostatně 
vás dneska již vaše hudba živí, je to tak?

Ano, můžu říct, že jsem profesionální 
muzikant v tom smyslu, že nemám žádné jiné 
zaměstnání. V určitém momentu jsem zjis-
til, že mi stačí to, co si hudbou vydělám, a že 
z toho můžu pohodlně vyžít a ještě se posou-
vat dál. Mám svého agenta, který se mi stará 
o koncerty, mám svou kapelu i dýdžeje, tým 
lidí, který mi prodává merch a cédéčka, mám 
vlastního hypemana. Je to už někde jinde, než 
když jsem nahrával písničky na telefonu ve 
skříni.

Co je to hypeman?
Hypeman je člověk, který mi na koncertech 

pořádně nastartuje publikum. Vletí mezi lidi 
a dělá bordel, pomáhá vytvořit tu správnou 
atmosféru. Tady v Česku to úplně obvyklé 
není, ale v zahraničí je to běžné, že kapely mají 
svého hypemana.

Hodně se orientujete na zahraničí?
Ono je to spíše naopak. Podle statistik 

mám nejvíce posluchačů třeba ve Finsku, 
Americe, Rusku a Německu. Nedávno mě 
pozvali na jeden poměrně velký festival právě 
do Finska do Seinäjoki, což pro mě byl splněný 
sen. Vůbec jsem nevěděl, co od toho očeká-
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vat, ale když jsem si stoupl na stage a uviděl 
ty tisíce lidí, kteří znali moje texty a všechny 
písničky jeli se mnou, to byla prostě pecka. 
Byla tam skvělá atmosféra. Tady v Česku jsem 
zatím měl největší koncert na Rock for Peop-
le, kde bylo asi 5 000 lidí, to byla taky paráda. 
Na začátek příštího roku ale plánuji takovou 
evropskou tour, kdy budeme jezdit i po Švéd-
sku, Francii, Anglii. Na to se moc těším.

Takové show mi ovšem moc nesedí k vašemu 
tvrzení, že jste introvert.

Introvert opravdu jsem, ale tohle jsem 
se naučil, protože mě to prostě neuvěřitelně 
nabíjí. Když je na koncertě dobrá atmosféra, 
lidi se baví a zpívají s vámi, tak vás to prostě 
strhne. Ta hudba je sama o sobě hodně ener-
gická a snažíme se s pomocí právě toho hype-
mana vytvořit opravdu kotel, ve kterém lidi jen 
tak nestojí, ale opravdu se hýbou a řádí. Má to 
ohromnou sílu a strhne mě to. A stejné je to 
třeba i s natáčením videoklipů. Tam je to zase 
o nějaké roli. Poslední klip k písničce Noise 

at a funeral jsme natáčeli v Brně na výstavišti 
a režíroval ho vynikající režisér Roland Wranik. 
Byla to ohromující inscenace se spoustou 
komparzistů, ve které jsem hrál určitou roli 
a moc mě to bavilo.

Máte ještě nějakou metu, kterou byste chtěl 
pokořit?

Spíš na sobě chci stále více pracovat, pořád 
je kam se posouvat. Větší show, víc detailů, 
lepší zvuk. A jednou třeba obrovská pódia se 
šlehajícím ohněm. (smích)

A v Hustopečích vás uslyšíme kdy?
(smích) Aha. To jste mě zaskočila, to vůbec 

netuším. Popravdě si nedovedu vůbec před-
stavit, kde tady bych mohl hrát. Jedině na 
spoláku, ale ten asi nebude mít potřebné 
technické zázemí. Každopádně o tom popře-
mýšlím, možná by si mě sem někdo z místních 
poslechnout přišel.

Veronika Nováková

Odkaz na Youtube kanál:
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PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
PROFESIONÁLNÍ VIDEOPROHLÍDKA

BYTY

POZEMKY DOMY

SKLEPY

makler@janvystoupil.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
›
›
›
›
›
›

Rodinný dům s dvorem nebo menší zahradou
Stavební pozemek nebo pozemek s domem k demolici
Vinný sklep nejlépe s vlastním vinohradem
Starší rodinný dům k rekonstrukci
Rekreační objekt (apartmány, vinné sklepy, chaty a chalupy)
Ornou půdu pro hospodaření, vinice a sady

Jan Vystoupil
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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 

online (www.kinohustopece.cz) nebo v TIC 

Hustopeče. Dukelské náměstí.

Více informací: www.burcakoveslavnosti.cz.

čt 29. 9.–23. 10.
Vlasta Švejdová a Petr Lorenc – výstava 
obrazů (olejomalba a litografi e). Městské 
muzeum a galerie.

so 1. 10.

1
2

.0
0

Národní soutěž vín Velkopavlovické 

podoblasti – výstava nominační soutěže do 

Salonu vín ČR. Využijte jedinečné možnosti 

ochutnat všechna vína ucházející se o 

zařazení do dalšího ročníku Salonu vín ČR. 

Hotel Amande.

so 1. 10.

1
5

.0
0 TJ AGROTEC Hustopeče A – SKST Havířov B 

– zápas I. ligy mužů ve stolním tenise. 

Městská sportovní hala.

ne 2. 10.
1

0
.0

0 TJ AGROTEC Hustopeče A – TJ Ostrava KST C 

– zápas I. ligy mužů ve stolním tenise. 

Městská sportovní hala.

st 5. 10.

1
6

.3
0 Klasické taneční – zahájení tanečního kurzu 

pro středoškoláky. 

Společenský dům (ulice Herbenova).

st 5. 10.

1
7

.0
0

Informativní schůzka AJ – učebna knihovny.

čt 6. a 20. 10.

9
.3

0 Gian Lorenzo Bernini – genius baroka – A3V, 

Městská knihovna.

so 8. 10.

1
5

.0
0 Sousedský blešák – možnost prodeje, 

prohlídka podzemí pod náměstím, zóna pro 

děti. Dukelské náměstí.

ne 9. 10.

1
5

.0
0

Farní drakiáda u rozhledny

čt 13. 10.

1
7

.0
0 Galapágy – peklo i ráj – cestovatelská 

beseda manželů Hořínkových. Městská 

knihovna.

pá 14. 10.

9
.3

0

Zájezd do Archeoparku Pavlov a Muzea 

železné opony Valtice – pořádá Svaz tělesně 

postižených Hustopeče (Bohumila Defeldová 

– 737 617 254). Odjezd autobusu od 

stadionu (Kamenná krása) v 9.15 a 9.30 z 

autobusového nádraží.

pá 14. 10.

1
9

.3
0 Nemalé pátky v kinokavárně – Španělské 

rytmy, vystoupí Pueblo Flamenco z Brna.

ne 16. 10.

1
5

.0
0 Princové jsou na draka – hudební pohádka. 

Vystoupí DS bratří Mrštíků Boleradice. 

Kinosál.

po 24.–29. 10.

Rekondiční pobyt v hotelu MAS*** 

(Sezimovo Ústí) – pořádá Svaz tělesně 

postižených Hustopeče (Bohumila Defeldová 

– 737 617 254).

st 26.–27. 10.

Podzimní prázdniny – příměstský tábor pro 

děti, pořádá CVČ Pavučina. Cena je 800,- Kč a 

více informací a přihlašování najdete na 

www.pavucinahustopece.cz.

kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče

10 20
22
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MARTINSKÉslavnosti
12. 11. 2

02
2sobota

Ochutnávka mladých vín
 ve stanu na náměstí

Přijede svatý Martin
 se svojí družinou

Cimbálová muzika

Svato-

HUSTUPEČE

Elektrikář 
se zaměřením na automatizaci a robotizaci

TERAMEX s.r.o. Vinařská 16, Hustopeče 693 01

Hledáme posilu, která se bude podílet na přípravě a realizaci 
projektů automatizace s moderními robotickými technologiemi.

Co u nás budete dělat:
■ osazovat stroje elektrokomponenty 
■ oživovat a zprovozňovat zařízení ve spolupráci s programátory
■ instalovat technologie u odběratelů 
■ stavět rozvaděče 
■ provádět servisní činnost na dodávaných strojích a zařízeních 

Proč právě k nám?
■ motivující fi nanční ohodnocení
■ pracovní poměr na dobu neurčitou
■ 13. plat, příspěvek na penzijní připojištění,  sick days
■ neomezený telefonní tarif 
■ příspěvek na stravování 

Pokud máte o tuto pozici zájem, zašlete nám prosím strukturovaný životopis na 
emailovou adresu: trading@teramex.cz, nebo nás kontaktujte na tel.: 777 561 057
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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: 11. 10.
∙ bioodpad: 10. 10. / 24. 10.
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
3. 10. / 17. 10. / 31. 10.

pá 4.–6. 11. 
Šmardovo sousedské divadlo – nesoutěžní 
přehlídka amatérských divadelních souborů. 
Kinosál.

pá 11. 11.
Simona – stand-up comedy. Společenský 
dům (ul. Herbenova).

so 12. 11.

1
0

.0
0

Oslava svatomartinských vín a husí – 
ochutnávka mladých vín na náměstí. 
V 11.11 zazní z radnice fanfáry a přijede 
Martin na bílém koni se svou družinou. 
Dukelské náměstí.

so 19. 11.

1
0

.0
0 Světový duel vín – nesoutěžní přehlídka vín 

z celého světa. Hotel Amande.

Připravujeme:

so 29. 10.

1
5

.0
0 TJ AGROTEC Hustopeče A – Pedagog České 

Budějovice – zápas I. ligy mužů ve stolním 

tenise. Městská sportovní hala.

ne 30. 10.

1
0

.0
0 TJ AGROTEC Hustopeče A – SKK El Niňo 

Praha B – zápas I. ligy mužů ve stolním 

tenise. Městská sportovní hala.

ne 30. 10.–20. 11.
Alfons - Hustopečská výtvarná skupina 

– výstava. Městské muzeum a galerie.

čt 3.11.

1
6

.0
0

Archeologický výzkum pohřebiště 

Hutteritů v Přibicích – přednáška 
Mgr. Tomáše Mořkovského. Městské 
muzeum a galerie.

�������	
��

���������������
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Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418
on-line předprodej: 
www.kinohustopece.cz 
vstupné: 150 Kč/ 70 Kč

  14. 10.19.30
pátek 20

22

 kinokavárna
 HUSTOPEČE

v kinokavárně

In
ze
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e.
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ze
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e.

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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 20. 9. Zažít město jinak mohli hustopečští 
v sobotu 17. září, kdy Mrštíkovu ulici obsadil 
spolek Narana s lokáními prodejci a pokusili 
se vytvořit příjemnou sousedskou atmosféru. 
To vše pod záštitou stejnojmenných celore-
publikových slavností. 

Událost Zažít město jinak je celorepubli-
ková iniciativa, kdy v jeden den probíhá téměř 
200 akcí po celé České republice. „Když jsme 
zjistili, že něco podobného je možné organizo-
vat, Narana se ihned rozhodla uspořádat akci 
i v Hustopečích. Vybralo se místo, které běžně 
k setkávání neslouží a v ten den se přizpůso-
bí tak, aby se zde lidi mohli sejít, především 
sousedi a kamarádi, a mohli si to místo užít 
jinak, než jak je běžně používáno,“ přibližuje 
nevídanou událost organizátorka Petra Fekete.

Dobrou náladu z pocitu hřejivé domácí 
atmosféry podtrhoval hudební doprovod na 
kytaru, který se tiše linul celou ulicí. Té mimo 
jiné dominovaly stánky s lokálními výrobky. 
„Oslovili jsme místní výrobce a vinaře a něja-
ké dílny a pozvali jsme je sem, aby přinesli 
svoje výrobky, pokusili se třeba i něco prodat, 
máme tu sociálně-terapeutické dílny Radost, 

se kterými jsme v kontaktu od začátku jako 
spolek Narana, místní farmářka prodává zele-
ninu, věnečky a kytičky… a spousty dalších,“ 

jmenuje prodejce Fekete. Na ulici hořel také 
táborák, kde se příchozí mohli zahřát nebo si 
opéct špekáček.

Organizátoři na facebookové události 
vybídli všechny návštěvníky k tomu, aby se 
pochlubili svou domácí kuchyní a přichys-
tali společný stůl, kam příchozí mohli svoje 
pochoutky pokládat a podělit se o ně s ostat-
ními. Celá akce se nesla v duchu udržitelnosti, 
lokálnosti a ekologie. 

Na své si přišly také děti, kterými se celá 
ulice jen hemžila. Není divu – program pro 
ně byl opravdu pestrý. „Oslovili jsme Moniku 
Studenou, která vede v Hustopečích dětskou 
skupinu Zvídavý školáček, jestli by byla ochot-
ná a schopná připravit dílničky pro děti, takže 
děti si tu tvoří něco z přírodnin – je to s důra-
zem na udržitelnost a netvoření odpadu,“ 
usmívá se organizátorka.

Ruku k dílu přiložili také účastníci mezi-
národního projektu Sustainable me, kteří 
v Hustopečích díky Erasmu+ strávili déle než 
týden a vzájemně se obohacovali v zero waste, 
recyklaci, udržitelnosti a soběstačnosti.

-slam-

 20. 9. Dlouhé měsíce připravovalo Měst-
ské muzeum a galerie Hustopeče ve spolu-
práci s bývalým pastorem zdejší Apoštolské 
církve Karlem Fridrichem pietní připomínku 
vyhnání novokřtěnců z Moravy před 400 lety. 
O víkendu 23. a 24. září jsme tak v ulicích 
města mohli potkat nejen samotné hutterity, 
ale i významné vědecké a historické kapacity 
z Česka i zahraničí.

Důležitým programem slavnostního 

programu bylo odhalení pamětní desky 
u Rajhradské studny, kde hutterité vzdali hold 
svému zakladateli, Jakobu Hutterovi, který 
právě v Hustopečích založil první bratrský 
dvůr. „Celé to vzešlo vlastně přímo od hutte-
ritů, protože oni sem přijížděli a stále přijíždí 
a pátrají po svém původu. Sám jsem se s nimi 
před několika lety v ulicích Hustopečí potkal 
a vyslechl si ten zajímavý příběh, který mě 
pohltil. S tehdejší kolegyní Katkou Rybáriko-
vou z evangelické církve jsme proto dlouho 
přemýšleli nad tím, co udělat pro to, aby se 
o této události dozvěděla nejen veřejnost, 
ale i další hutterité, kteří by se do Hustopečí 
dostali. A dopátrali jsme se právě této studny, 
kolem které stál jejich první dvůr. Po dohodě 
s městem se studna opravila a připravova-
li jsme toto setkání, která, ano, připomíná 
události, které se staly kdysi dávno, na druhou 
stranu i dnes jsme svědky toho, že člověk vyhá-
ní a pronásleduje člověka. Proto doufám, že ta 
opravená studna nám bude jakýmsi memen-
tem toho, že bychom se měli poučit z minulos-
ti pro svou lepší budoucnost,“ vysvětlil pastor 
Karel Fridrich.

Studna prošla rekonstrukcí, aby byla 
důstojným památníkem historických událos-
tí. Jedním z mnoha vzácných hostů slavnost-
ní události byl i zástupce kanadské komunity 
hutteritů Paul Hofer, který do Hustopečí přišel 
pěšky až z dalekého Curychu. „Na pouť jsem se 
vydal už před několika měsíci se svým bratran-
cem Jasonem. Prošli jme Innsbruck, kde byl 

upálen Jakob Hutter, prošli jsme Tyrolsko, kde 
se narodil a končíme právě tady, v Hustopečích, 
kde se začala psát historie našich bratrských 
dvorů. Každý den jsme ušli přes 20 kilometrů 
a byl to pro nás naprosto neuvěřitelný zážitek,“ 
svěřil se Paul a přiznal, že podobné poutě jsou 
mezi hutterity spíše výjimkou.

Sobotnímu odhalení pamětní desky před-
cházelo páteční setkání na nádvoří domu 
U Synků, kde si historici, církevní představitelé 
i zástupci jednotlivých komunit předávali své 
zdravice a podělili se s ostatními o zkušenosti 
ze svých dvorů. „Je to pro nás velký zážitek vidět 
místa, kde naši předci budovali první domy. 
Nejen přímo tady v Hustopečích, ale i v okolí, 
kde se jim tak dobře žilo, než byli vyhnáni. Je 
to silný zážitek. Moc se mi to tu líbí, zamilovala 
jsem si tuto architekturu a jsem nadšená, že 
můžu chodit po půdě našich předků,“ svěřili se 
manželé Andrew a Caroline Hoferovi.

Hutterité, kteří se po svém vyhnání z Mora-
vy v roce 1622 usadili v několika komunitách 
po celém světě, dodnes žijí podle stejných 
principů, jako před 400 lety a chrání se před 
okolním světem. „Většinou žijí v uzavřených 
dvorech a v podstatě neznají jiné lidi než právě 
hutterity. Existují však i skupiny žijící třeba 
ve městech, kdy obývají jeden obytný dům 
a tam prožívají svou víru, chodí normálně do 
práce, ale nemají vlastní peníze, žijí komunitní 
způsobem,“ uzavřel Fridrich.

-nov-

Mrštíkova ulice ožila sousedským setkáním

Hutterité se v Hustopečích vrátili ke svým kořenům
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Ulice Mrštíkova zažila v sobotu 17. září příjemnou 
společnost.

Zrekonstruovaná Rajhradská studna připomíná 
dávnou historii hutteritů.
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HUSTOPEČE A VÍNO!

 31. 8. Velkopavlovicko patří mezi naše 
nejprosluněnější regiony, a proto se zde velmi 
daří červeným vínům. To potvrdilo 
i závěrečné hodnocení Národ-
ní soutěže vín, největší 
a nejvyšší soutěže vín 
v České republice, které 
se věnovalo vínům 
z Velkopavlovické 
vinařské podoblasti. 

Š a m p i o n e m 
a také nejlepším suchým 
červeným vínem v této 
vinařské podoblasti byl 
zvolen Merlot 2019, výběr 
z hroznů, viniční trať Nadzahra-
dy z vinařství Kamila Prokeše, které 
sídlí ve vinařské obci Velké Pavlovice. Vinařství 
zároveň získalo ocenění za nejlepší kolekci vín. 

„Okouzlující aroma borůvek, ostružin, 
drobného lesního ovoce a strouhané čoko-
lády dodávají vínu neopakovatelný rozměr. 
V chuti je bohatě strukturované, s doteky vaře-
ného ovoce v čokoládě a s příjemně hlubokou 
dochutí. Zrálo po dobu 18 měsíců ve větších, 
500litrových dubových sudech,“ přiblížil 
šampiona Ing. Kamil Prokeš, Ph.D., majitel 
vinařství. 

Nejlépe hodnocenému vínu Národní 
soutěže vín v každé podoblasti bude udělen 

nejen titul šampiona, ale navíc získá 
i atraktivní cenu v podobě bari-

kového sudu od partnera, 
kterým je pro Velkopavlo-

vickou vinařskou podob-
last město Hustopeče. 

Osmnáct komisí 
složených z vinařských 
odborníků hodnotilo 

759 vín od 104 vina-
řů a vinařských fi rem 

z Velkopavlovické podob-
lasti ve valtickém Centru 

Excellence od 29. do 31. srpna. 
25 vín získalo velké zlaté, 235 zlaté 

a 3 stříbrné medaile. Do celostátního kola 
Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo 
714 vín. Nominovaná vína budou spolu s postu-
pujícími ze Slovácké, Mikulovské a Znojemské 
vinařské podoblasti, reprezentující vinařskou 
oblast Morava, a vinařské oblasti Čechy soutě-
žit o postup do fi nále a o titul absolutního 
Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroč-
ní degustační expozici vín ve Valticích. 

Zdroj: Národní soutěž vín

Na Velkopavlovicku vládne červené víno! Šampion a vítězové kategorií:
• Kategorie A – bílá vína suchá a polosuchá

Vítěz kategorie: Ryzlink rýnský 2021, pozdní 
sběr – Rodinné vinařství Spěvák

• Kategorie B – bílá polosladká
Vítěz kategorie: Pálava 2021, pozdní sběr – 
Rodinné vinařství Skoupil

• Kategorie C – sladká vína (bílá, růžová 
i červená)
Vítěz kategorie: Ryzlink vlašský 2021, 
výběr z hroznů – Vinařství U Kapličky

• Kategorie D – růžová vína a klarety
Vítěz kategorie: Rulandské modré rosé 
2020, jakostní víno odrůdové – ZNOVÍN 
ZNOJMO

• Kategorie E – červená vína suchá
Šampion a vítěz kategorie: Merlot 2019, 

 výběr z hroznů – vinařství Kamil Prokeš

• Kategorie G – sekty s.o.
Vítěz kategorie: Ella 2016, jakostní šumivé 
víno – Vinné sklepy Zapletal

• Nejlepší kolekce: vinařství Kamil Prokeš
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Setkali jsme se s hejtmanem
Dne 30. 8. pořádala „Naše srdcovka“ Husto-

peče talkshow s hejtmanem Jihomoravského 
kraje Janem Grolichem v Hradním pivovaře. 
Vzpomínal, jak se v 26 letech stal starostou 
ve své obci. Také mluvil o práci hejtmana, 
který padl do ještě nekončící pandemie covi-
du, tornádu v Tvrdonicích a dalších obcích, 
dotkl se otázky války na Ukrajině a uprchlí-
ků. Také hovořil o jednání hejtmanů v čele 
s hejtmanem Kubou ohledně zastropování 
cen energie. Odpovídal na dotazy přítom-
ných týkající se různých oblastí, také se zmínil 
o nových vlacích, které budou pojmenované 
po odrůdách vín, ale hlavně budou přístup-
né i vozíčkářům, nám zdravotně postiženým, 
seniorům, maminkám s kočárky atd. Pan hejt-
man přislíbil, pokud se nic závažného nestane, 
zúčastnit se naší podzimní členské schůze. Tím 
mně a zaručeně všem našim členům udělal 
velkou radost. Pan hejtman vystupoval mile, 
nebyl povýšený. 

Mezinárodní seniorský tábor i s naší účastí
Na základě memoranda tří měst (Benátky 

nad Jizerou, Hustopeče, Modra) se uskuteč-
nil ve dnech 30. 8.–4. 9. mezinárodní senior-
ský tábor. Tentokrát pod taktovkou Benátek 
a vyrazili jsme do Hotelu Příchovice, Koře-
nov. Na programu byly výlety do okolí, Hara-
chov, Mumlavské vodopády, jeden den výlet 
do Polska a další bohatý program.

Jeli jsme vlakem do Prahy, město zajistilo 
našim účastníkům jízdenky na vlak. V Praze 
čekal řidič p. Novák, který nabral naše účastní-
ky a účastníky z Modre, v Benátkách pak účast-
níky Benátek a pokračoval směr Příchovice. 
Jeden večer byla na programu oslava naroze-
nin p. Betynky z Modre. Další krásné jubileum 
– diamantová svatba manželů Proschkových, 
kterým zazpíval Laďa Fiala se svojí sestrou 
Maruškou Krajícovou nádhernou píseň. Další 
večer přijel z Benátek starosta a bývalý 
místostarosta, zahráli na kytary, také byla diva-
delní scénka, které se aktivně zúčastnil i pan 
Dibitanzl. Zástupci z Modre přijeli pozdravit 
účastníky tábora. Zahráli na kytary, účastníci 
se zpěvem přidali. Další tábor se vydařil. V roce 
2023 organizátory mezinárodního tábora by 
měly být Hustopeče, tak se můžeme těšit na 
další setkání s kamarády z partnerských měst.

Náš další zájezd směřoval do skláren Květná
Sklárna byla postavena v roce 1794 , založil 

ji kníže Alois I. z Lichtenštejna. Při naší návště-
vě ve sklárně pobývali čtyři studenti z Francie 
obkoukávat sklářské umění našich sklářů. 
V podnikové prodejně jsme si mohli zakoupit 
nádherné výrobky. Další cíl našeho zájezdu 
byl skanzen Strážnice. První etapa výstavby 
Muzea vesnice jihovýchodní Moravy skončila 
v roce 1981 a areál byl zpřístupněn veřejnosti. 
V jednotlivých domečcích, pokrytých doškem 
byl zachycen život v tehdejší době – výroba ze 
slámy, proutí, dřeva, textilních vláken. Zpra-
cování jednotlivých plodin – šústání turkyně, 
mlácení a mletí obilí, pěstování vinné révy 
a její zpracování. Měli jsme moc šikovnou 
průvodkyni Kristýnu, která mluvila v nářečí. 
Přibližovala život na vesnici v té době. Dalo 
by se jí naslouchat hodně dlouho, ale čas 
utíkal a nás čekal výborný oběd v restauraci 
U Kalendů. Moc jsme si pochutnali, vše již bylo 
připravené, obsluha byla skvělá, rychlá. Velmi 
unaveni, ale velmi spokojeni jsme odjížděli 
domů. Ušli jsme asi 6 km. Pánové pomáha-
li účastnici s chodítkem, takže i ona zvládla 
náročnou chůzi. Škoda jen, že nebyl naplněný 
autobus. 

Bohumila Defeldová,
předsedkyně svazu

SPOLKY

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Poslední týdny v našem svazu byly bohaté na zážitky
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Nový školní rok je tady
Po prázdninovém odpočinku opět nastoupi-
li žáci a studenti do škol, kde si osvojují nové 
poznatky a dovednosti a kde mohou prožívat 
radost z krásných přátelství a kamarádství. 
I v naší farnosti se po prázdninách rozběhly 
mnohé činnosti a aktivity, jako je výuka nábo-
ženství, mše svaté zaměřené pro děti, spole-
čenství mládeže, večery chval. Děti a mladí se 
mohou během školního roku také zapojit do 
práce pro druhé: koledování při tříkrálové sbír-
ce, chystání akcí pro nejmenší, nácviky diva-
dla, zpívání, pomoc potřebným. 

Důležitými postavami jsou pro ně v tomto 
v období ti, kdo je vedou a doprovází. Každý 
z nás vzpomínáme s vděčností na učitele, kate-

chety, kteří nás měli rádi, věnovali se nám, 
dokázali nás pro něco nadchnout, vzbudit 
náš zájem. Mnozí zkušení vychovatelé říkají, 
že vychovává ten, kdo má vztah, komu zále-
ží na tom, koho vede. Jedno známé přísloví 
také říká, že slova hýbají, ale příklady táhnou. 
Jak to zařídit, aby učitel dosáhl toho, že jeho 
slova budou mít váhu? Asi to nejde jinak než 
snahou o vlastní poctivost, slušnost, praco-
vitost, o něco, co povede k uznání a autoritě. 
Člověk se nemusí snažit druhým podlézat, být 
za každou cenu oblíbený. Jistě pozoruje reakce 
svých žáků, bere si z nich poučení, ale nechce 
se jim zalíbit za každou cenu. Jaké jsou kvality 
člověka, se nejvíce projeví v různých složitých 

situacích. Dokud je všechno v poklidu, obsto-
jí člověk snadno. Přijde-li zkouška, obstojí 
ten, kdo má pevné kořeny. O tom se pak bude 
vědět, že je na něj spolehnutí, že skýtá oporu, 
jeho slova mají váhu. 

Chtěl bych popřát všem učitelům, vycho-
vatelům a katechetům hodně síly, trpělivosti 
a radosti do jejich práce v tomto novém škol-
ním roce. A protože vychovávat máme všichni, 
tak aby nám všem nechyběla snaha pracovat 
sami na sobě, abychom mohli být dobrými 
vychovateli druhých.

Jan Nekuda, 
děkan

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Mezinárodní seniorský tábor se nám velmi líbil.
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SPORT
Fotbalisté oslavili 100 let od založení klubu
12. 9. Rok 2022 je pro hustopečské fotbalisty 
a jejich fanoušky důležitým milníkem. Zdejší 
fotbalový klub tímto rokem slaví výročí – a ne 
jen tak ledajaké – rovných 100 let od založení. 

Stoleté výročí je dost dlouhá doba na ohléd-
nutí se zpět. Za nejúspěšnější období součas-
ný předseda klubu označuje sezónu 1996/1997, 
kdy se klubu podařilo postoupit do okresního 
přeboru, ve kterém následně čtyři roky půso-
bil.

Návštěvníky v sobotu 10. září čekal boha-
tý program už od rána. V 9 hodin nastoupili 
na hřiště starší žáci, po nich následoval zápas 
mladších žáků. Po obědě hřiště patřilo dorostu 
a šňůru zápasů završil ten mezi hustopečskými 
a křepickými muži skupiny A. Všechna utkání 
vyhráli hustopečští, poslední dopadl remízou.

Program, kromě stále obsazeného hřiště, 
doprovázela také tombola, kde byla hlavní 
cenou televize. Pod nevídaně plnou tribunou 
na návštěvníky čekaly speciality z grilu a čepo-

vané nápoje tekly proudem. Děti se mohly 
vyřádit na skákacím hradu nebo u vzkazů pro 
hustopečský fotbalový klub. Vrcholem celého 
programu byla dražba podepsaných dresů, 
která probíhala v poločase posledního zápasu. 
Ty dříve patřily hráčům pražské Sparty. „Jeden 
je našeho odchovance Michala Sáčka, druhý 
Kamila Vacka a poslední hráče Adama Hložka,“ 
jmenuje trenér Tomáš Létal. Peníze z dražby 
putovaly na dobrou věc – nadaci Olgy Havlové, 
Výbor dobré vůle.

Hustopečský klub se v současné době zamě-
řuje především na mladé nadějné hráče. 
I letos proběhl nábor do týmu. Od září je klub 
Hustopeče bohatší o 22 nových hráčů do osmi 
let. Aby to takto bylo i nadále si přejí všichni 
členové týmu. „Přál bych si, aby pokračovala 
činnost s mládeží, protože je to ta nejhezčí 
práce, co může být,“ říká svoje přání nahlas 
trenér Tomáš Létal. S podobným přišel i před-
seda klubu Jaroslav Šebesta: „Za posledních 

10 let se velmi výrazně zapracovalo na mláde-
ži – nyní máme v klubu 10 mládežnických 
týmů, od nejmenších U5 až po U19, a moc bych 
přál, aby se z každého ročníku kluci dosta-
li do A mužstva, tak, jak se to nyní podařilo 
ročníkům 2004, a aby tak dokázali navázat na 
úspěšné roky 1996/1997.“

-slam-

Děti mohly fotbalistům nechat malovaný vzkaz.

14. 9. Ani deštěm nasáklá obloha nezasta-
vila první ročník Hustopečských her na spor-
tovním stadionu. Konaly se ve středu 14. září 
v rámci spolupráce partnerských měst Husto-
peče, Modra a Benátky nad Jizerou.

V rámci společného memoranda se všechna 
města střídají v pořádání sportovních závodů 
pro děti a Hustopeče jsou letos na řadě. Využi-
ly proto zázemí zrekonstruovaného sportovní-
ho stadionu.

Zástupci partnerských měst přijeli o den 
dříve. „Děláme to tak každý rok, že naši hosté 

přijedou den předem, aby se aklimatizova-
li. Prohlédnou si město, připravíme pro ně 
nějaký doprovodný program. Letos si vybrali 
plavání v krytém bazénu a promítání fi lmu 
Zátopek v našem kině,“ vysvětluje starostka 
Hana Potměšilová.

Organizaci celodenních závodů si vzal na 
starost Atletický oddíl TJ Agrotec Hustopeče. 
„Máme tu připravenou veškerou dostupnou 
techniku a děti se utkají ve skoku do výšky 
i dálky, hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí 
a během na 60, 300 a 800 metrů. Tyto disci-

plíny hustopečští dobře znají z olympiády škol 
Hustopečska, kterou jsme pořádali v červnu,“ 
vyjmenovává disciplíny trenér Zbyněk Háder.

Za Hustopeče startovali žáci obou základ-
ních škol a gymnázia, které přišli podpořit 
i ředitelé. Na konci turnaje si každá škola sáhla 
na nějakou medaili a cíl dne tak byl splněn. 
„Myslím, že tu dnes nejde o nějaké super 
výsledky, ale hlavně o to setkání a pohyb. 
I když samozřejmě každá medaile se počítá 
a je dobře, že děti mají tu motivaci,“ usmívala 
se starostka.                                                                   -nov-

Hustopeče přivítaly své přátele z partnerských měst.
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Na stadionu se utkali žáci partnerských měst
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I na třetím velkém závodě sezóny získal husto-
pečský atlet Vojtěch Homola cenný kov. Na 
Evropských atletických hrách mládeže to byla 

opět bronzová medaile ve skoku vysokém. 
Prestižního mezinárodního závodu, který se 
každoročně koná v Brně, se účastnilo rekord-
ních více než 1 700 závodníků z patnácti zemí. 
„Prosadit se v této konkurenci na stupně vítě-
zů nebo do fi nálových bojů bylo nesmírně 
náročné a my jsme rádi, že se naši atleti v takto 
nabité konkurenci neztratili,“ řekl nám před-
seda atletického oddílu TJ Agrotec Hustopeče 
Zbyněk Háder. „A to mám na mysli nejen bron-
zového Homolu, ale i další naše závodníky.“ 
Homola byl před závodem řazen mezi favority 
na medaili. Podobných výkonů jako on však 
dosahovala sedmička závodníků nejen z ČR, 
ale hlavně Litvy a Slovinska. O medailistech se 
rozhodovalo na výšce 183 cm, kterou zdolala 
jen trojice českých závodníků. Při další postup-
né výšce Vojtěch útočil na svůj osobní rekord. 
Tentokrát ale neúspěšně, a tak z toho nakonec 
byla opět bronzová příčka. Po halovém MČR 

a Letní olympiádě dětí a mládeže třetí cenná 
medaile tohoto velkého atletického talentu.

Neztratili se ani ostatní naši závodníci. 
Smůlu měla Bora Boczonádi, maďarská závod-
nice, která na této soutěži hostovala za Husto-
peče. Po rozběhu na 60 m, kde se probojovala 
druhým nejrychlejším časem do fi nále A, se 
představila i v kvalifi kaci ve skoku dalekém. Při 
prvním pokusu se však zranila a závody pro ni 
defi nitivně skončily. I ten jediný pokus ji však 
stačil na fi nálovou osmičku. Do fi nále B běhu 
na 60 m se probojovala další naše závodnice 
Ema Mwanyolo, která zde doběhla na pátém 
místě. Lépe se jí dařilo v běhu na 300 m, kde 
skončila celkově na skvělém 10. místě. Ve 
skoku vysokém se kromě Homoly vedlo dobře 
i dvojici Nikola Seďová a Adriana Dlapalová, 
které v nabité konkurenci obsadily 13., resp. 15. 
příčku. 

-had-

Evropské hry: Homola opět bronzový

Do fi nále Mistrovství Moravy a Slezska druž-
stev staršího žactva, které se konalo letos 
ve Frýdku-Místku, se probojovalo jak druž-
stvo děvčat, tak i chlapců. V obou případech 
se jednalo o okresní výběry, ale zejména 
u děvčat to byl vlastně výběr Hustopečí. Bohu-
žel právě děvčata doplatila ve fi nále na velkou 
marodku. Těsně před závody se zranily nebo 
plnily školní povinnosti hned čtyři opory druž-
stva. Na výsledcích to bylo hned znát. Děvča-
ta nakonec vybojovala 8. příčku, když se jim 
podařilo porazit družstva Brna a Holešova. 

Na družstva před sebou tentokrát neměla. 
Z hustopečských se tentokrát nejvíce daři-
lo Amélii Pekaříkové, Živě Stávkové, Niko-
le Bažantové, Barboře Knapkové a Adrianě 
Dlapalové.

Více se dařilo chlapcům, kteří se celý 
závod pohybovali v pásmu možných adeptů 
na postup na Mistrovství ČR, což zajišťovalo 
nejhůře čtvrté místo. A právě o to čtvrté místo 
se svedl tuhý boj mezi čtyřmi družstvy. Před 
poslední disciplínou, kterou byla štafeta na 4 
× 300 m, jsme drželi postupovou čtvrtou příč-

ku o dva body před domácím družstvem. Ale 
naše štafeta nedosahovala kvalit domácích, 
a tak nakonec jsme postup prohráli o pouhé 
tři body. Je to škoda, ale naši chlapci podali 
opravdu skvělé výkony, a přestože celý den 
pršelo a byla zima, padlo i několik osobních 
rekordů. K nejlépe bodujícím patřili husto-
pečští Vojtěch Homola, Oliver List, Vít Krůza, 
Jan Tančinec a Matouš Jandek.

-had-

Starší žáci krůček od postupu na MČR

◀ Na Evropských atletických hrách mládeže vybojoval Vojtěch Homola bronzovou medaili. Na fotce s trenérkou 
Michaelou Houdkovou.

Vrcholem atletické sezóny staršího žactva je 
každý rok Mistrovství České republiky. Nomi-
naci na tento nejprestižnější závod roku získá-
vají jen ti nejlepší ze stovek, ba tisíců atletů 
v každé disciplíně. Letos do dějiště šampioná-
tu v Jablonci n. Nisou odcestovala z Hustopečí 
rekordně velká sestava. Ještě nikdy se nepo-
dařilo probojovat na MČR hned pětici závod-
níků ve skoku vysokém. 

Mezi favority na přední umístění ve skoku 
vysokém patřil i Vojtěch Homola, který byl 
nasazen jako pátý nejlepší závodník. Na všech 
důležitých závodech sezóny Vojta dokazo-
val, že se na velkých závodech umí vyhecovat 
k velkým výkonům. Svědčí o tom tři bronzové 
medaile z letošních největších závodů (halo-
vé MČR, Letní olympiáda a Evropské hry). 
A i v Jablonci Vojtěch dokázal, že patří mezi 

naše největší talenty ve výšce. Z 16 fi nalistů se 
na výšce 178 cm oddělili čtyři nejlepší a Vojtěch 
mezi čtveřicí bojující o medaile opět nechyběl. 
Čtveřice postupně zdolávala další výšky až do 
187 cm. Tato výška už byla dva centimetry nad 
Vojtovým maximem a ani tři pokusy nestačily 
Vojtovi na její zdolání. Stejně se dařilo i jeho 
soupeři M. Radovi z Č. Budějovic. O držiteli 
bronzové medaile tak musel rozhodnout zápis 
pokusů. Ten měl bohužel Vojta o něco horší 
než jeho soupeř, a tak na něj nakonec zbyla 
nepopulární „bramborová“ medaile za výkon 
184 cm. I tak je to jeden z nejcennějších výsled-
ků v historii hustopečské atletiky. 

Děvčatům se již tak výrazně nedařilo 
a zůstaly za svými letošními maximy. Nikole 
Seďové se nepovedl v běhu na 200 m př. náběh 
na šestou překážku, kde ztratila rytmus a až 

do konce svého běhu se do svého obvyklého 
rytmu nedokázala dostat. Nakonec z toho 
bylo 23. místo. Ema Mwanyolo odjížděla na 
šampionát se zdravotními problémy a ty se 
projevily na jejím výkonu. Čas 21,11 v běhu 
na 150 m je hluboce pod jejími možnostmi 
a znamenal nakonec 20. příčku. Její výkon 
ovlivnil i výkon štafety na 4 × 60 m ve slože-
ní Seďová, Mwanyolo, Amálie Pekaříková 
a Barbora Knapková. Jejich cílem bylo umístit 
se do první dvacítky, ale to se jim nepodařilo 
a děvčata skončila na 29. místě. Téměř stejné 
složení měla i štafeta na 4 × 300 m, jen místo 
Mwanyolo startovala Adéla Fojtová. Děvčata 
doběhla ve svém rozběhu čtvrtá a celkově byla 
uprostřed výsledkové listiny na 24. místě. 

-had-

MČR: Homola tentokrát těsně pod stupni vítězů 
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

Usnesení ze 106. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 22.08.2022 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/106/22: RM schválila program jed-
nání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/106/22: RM schvaluje reali-
zaci přeložení přípojky el. energie pro 
objekt Polikliniky fi rmou Quantis spol. 
s.r.o., Růžičkova 2060/4, 690 02 Břeclav,  IČ: 
01836480, za cenu 100.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 3/106/22: RM bere na vědomí zápis ze 
stavební komise ze dne 10.08.2022.

Usnesení č. 4/106/22: RM doporučuje ZM ne-
schválení vyhlášení záměru prodeje části 
městského pozemku p.č. 1262/1, vedeného 
jako ostatní plocha, o výměře 120 až 240 m2, v 
k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 5/106/22: RM doporučuje ZM ne-
schválení vyhlášení záměru prodeje pozemků 
p.č. 3963 vedeného jako zahrada o výměře 214 
m2, p.č. 3964, o výměře 887 m2; druh pozem-
ku: vinice, vše v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 6/106/22: RM doporučuje ZM ne-
schválení vyhlášení záměru prodeje části 
městských pozemků p.č. 991/11, 982/42, 
2004/5, vše v katastrálním území Hustopeče 
u Brna, obec Hustopeče, o souhrnné výmě-
ře 585 m2, případně o větší výměře 1030 m2, 
vše zapsané na LV č. 10001, v obci Hustopeče, 
v katastrálním území Hustopeče u Brna, u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení č. 7/106/22: RM ukládá majetkoprávní-
mu odboru prověřit nájemní vztahy v žádosti 
pí. Malinové na zmiňované části pozemku p.č  
991/11, 982/42 a 2004/5. 

Usnesení č. 8/106/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora Hustopečská mandlár-
na s. r. o., IČO 293 72 143, Na Úvoze 1448/2, 693 
01 Hustopeče na stavbu "Zpracovna pro zpra-
cování zemědělských produktů na pozemcích 
parc. č. 281/1, 282/1, 278/3, 189/1, 282/2 a 189/28" 
a pověřuje starostku podpisem situačního 
výkresu. 

Usnesení č. 9/106/22: RM neschválila souhlas 
s liniovou stavbou „FIS_FTTH_CZ_1596_ 
XXXXX_00108_ Hustopece_1‘‘ investora 
T Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, 
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 

Usnesení č. 10/106/22: RM neschválila sou-
hlas s liniovou stavbou „FIS_FTTH_CZ_1597_ 
XXXXX_00108_ Hustopece_2‘‘ investora 
T Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, 
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4. 

Usnesení č. 11/106/22: RM neschválila projek-
tovou dokumentaci investora …, … na stavbu 
"Stavební úpravy a nástavba vinného sklepa na 
pozemku parc.č. 1351 a 1348/6". RM požaduje 
doplnění projektové dokumentace o vyřešení 
odvodu dešťových vod (zasakování na vlastním 
pozemku), dále je v technické zprávě nesoulad 

– omezení vjezdu nákladních vozidel. 
Usnesení č. 12/106/22: RM doporučuje ZM ne-

schválení vyhlášení záměru prodeje části 
městských pozemků p.č. 1833/5, vedena jako 
ostatní plocha/jiná plocha, a p.č. 1677/17, vede-
na jako ostatní plocha/zeleň, o celkové výměře 
cca 50 m2, na ul. Dvořákova, v k.ú. Hustopeče u 
Brna, v obci Hustopeče. 

Usnesení č. 13/106/22: RM ukládá majetko-
právnímu odboru prověřit nájemní vztahy v 
žádosti p. Vančaty na zmiňované části pozem-
ku p.č 1833/5 a 1677/17.lipvka

Usnesení č. 14/106/22: RM schválila stavbu plo-
tu investorovi …, …, který bude realizován na 
pozemku investora parc.č. 1704 a 1677/4, k.ú. 
Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 15/106/22: RM schválila vyhlášení zá-
měru pachtu pozemků p.č. 5392/3, vedený jako 
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 427 m2, 
v k.ú. Hustopeče u Brna, a pozemek p.č. 5217/1, 
vedený ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 
7.669 m2, v k.ú. Kurdějov. 

Usnesení č. 16/106/22: RM ukládá vyzvat uživa-
tele pozemků p.č. 5392/3, vedený jako ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 427 m2, v k.ú. 
Hustopeče u Brna, a pozemek p.č. 5217/1, ve-
dený ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 
7.669 m2, v k.ú. Kurdějov k úhradě bezdůvod-
ného obohacení vyplývající z bezesmluvního 
užívání.

Usnesení č. 17/106/22: RM schválila záměr pro-
nájmu vybavených nebytových prostor baru s 
uzamykatelným skladem, kuchyňkou, šatnou 
a samostatnou toaletou pro personál v budově 
zrekonstruovaného víceúčelového kulturního 
centra v Hustopečích, Dukelské nám. 42/15, 
za účelem provozování baru s kavárnou, cuk-
rárnou, bistrem, případně jiným zajímavým 
záměrem, které budou sloužit návštěvníkům 
kulturních a společenských akcí v kině i ostat-
ním subjektům. 

Usnesení č. 18/106/22: RM schválila Dodatek 
č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
Kinokavárny s Irenou Vrbovou se sídlem 
Nesvačilka 8, 664 54 Těšany, IČ 04992873. 

Usnesení č. 19/106/22: RM schválila Dodatek 
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
Muzejní kavárny (Café Auspitz) v Domě U 
Synků s Irenou Vrbovou se sídlem Nesvačilka 
8, 664 54 Těšany, IČ 04992873. 

Usnesení č. 20/106/22: RM ukládá jednat s uži-
vatelkou městského pozemku p.č. 815/2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna o možnosti vzájemného na-
rovnání za užívání jejího pozemku p.č. 815/1 v 
k.ú. Hustopeče u Brna městem Hustopeče.

Usnesení č. 21/106/22: RM schválila uzavření do-
datku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu 
přenesené působnosti na úseku projednává-
ní přestupků s městysem Velké Němčice, IČ 
00 283 690, se sídlem Městečko č.p. 85, Velké 
Němčice, PSČ 691 63, kde dochází ke změně 
účinnosti smlouvy, a to od 01.09.2022. Ostatní 

ustanovení smlouvy zůstávají nezměněné. 
Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 22/106/22: RM schválila uzavření 
nájemní smlouvu se Zuzanou Doležalovou, 
Obědkovice 60, 798 23 Obědkovice, IČ: 
01626167 na část plochy Dukelského náměstí 
na pozemku p.č.81/1 o výměře 2.340 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna za účelem umístění koloto-
čů a zábavních atrakcí na hody v roce 2023 za 
nájemné 10.000 Kč. 

Usnesení č. 23/106/22: RM schválila uzavírku ul. 
Mrštíkova v sobotu 17.09.2022 od 12 do 21 hod. 
z důvodu konání sousedské slavnosti pod ná-
zvem "Zažít město jinak" pořádané spolkem 
Narana, IČ: 10680993. RM upozorňuje žada-
tele o nutnost vyřízení povolení na zvláštního 
užívání komunikace a zajištění potřebného 
dopravního značení.

Usnesení č. 24/106/22: RM bere na vědomí změ-
nu trasy Moravské vinařské stezky z ul. Kpt. 
Jaroše na Habánskou a Nádražní. 

Usnesení č. 25/106/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s budoucí oprávněnou Nej.cz s.r.o., 
Kaplanova 2252/8, Praha 4, IČ: 03213595 na 
stavbu „Hustopeče – optická přípojka pro BD V 
Aleji“, která byla realizována na městském po-
zemku parc. č 4542/475, k.ú. Hustopeče u Brna 
za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH na 
dobu neurčitou. 

Usnesení č. 26/106/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci a souhlas k územnímu řízení 
investorovi E.GD a.s., Lidická 1873/36, Brno 
na stavbu "Hustopeče, příp. NN, Polomini, 
Bratislavská 35" a pověřuje starostku podpi-
sem situačního výkresu. 

Usnesení č. 27/106/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s budoucí povinnou EG.D a.s., Lidická 
1873/36, Brno, IČ: 28085400 na stavbu 
„1030071740 Hustopeče, rozš. NN, Polomini“, 
která bude realizována na pozemku ve vlast-
nictví města parc.č. 44/1, k.ú. Hustopeče, na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 5.000 
Kč bez DPH. 

Usnesení č. 28/106/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo na provedení opravy výtahu na 
Penzionu pro seniory na ul. Žižkova, s fi rmou 
TK Elevator Eastern Europe GmbH, Bucharova 
2641/14, 158 00 Praha 5, IČ 09266968, za cenu 
385.986 Kč bez DPH. Smlouva o dílo je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení č. 29/106/22: RM schválila uzavření 
kupní smlouvy s …, nar. …, bytem … na pořízení 
souboru sbírkových předmětů do městského 
muzea za cenu 3.710 Kč. 

Usnesení č. 30/106/22: RM schválila dodatek 
č. 1 k nájemní smlouvě s Marií Zarbachovou, 
Šafaříkova 383/34, 693 01 Hustopeče, IČO: 
05785391, kterým se upravují zálohy za energie 
a služby v pronajímaném nebytovém prostoru 
polikliniky, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče. 
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Usnesení č. 31/106/22: RM schválila uzavření do-
datku č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 
ČEZ Energetické služby s.r.o., IČ: 27804721, 
Výstavní 1144/103, Vítkovice 703 00 Ostrava, 
kterým se upravuje rozsah víceprací a méně-
prací stavby veřejného osvětlení ul. Brněnská, 
Žižkova – kruhový objezd. 

Usnesení č. 32/106/22: RM schválila uzavření do-
hody s ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 
1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 278 
04 721 o odvolání účinků výpovědi smlouvy o 
správě a provozování VO č. 09410080. 

Usnesení č. 33/106/22: RM schválila uzavření 
dodatku k č. 5 ke smlouvě s ČEZ Energetické 
služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 
00 Ostrava, IČ: 278 04 721 o správě a provozo-
vání VO č. 09410080, kterým se upravují ceny 
služeb. 

Usnesení č. 34/106/22: RM schválila uzavření do-
datku č. 5 ke smlouvě o dílo s VISPO CZ, kterým 
se rozšiřuje rozsah díla na objektu Střelnice 
v Hustopečích o vícepráce v ceně 260.575 Kč 
bez DPH a mění se termín dokončení díla do 
15.09.2022. 

Usnesení č. 35/106/22: RM schválila výpověď 
smlouvy o běžném účtu č.4200573047/6800 se 
Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, U Trezorky 921/2, 
158 00 Praha, IČ: 25083325. 

Usnesení č. 36/106/22: RM bere na vědomí kont-
rolu plnění úkolů ke dni 05.08.2022. 

Usnesení č. 37/106/22: RM schválila rozsah pro-
vozní doby zpoplatnění parkování tj. Pondělí 
– Neděle od 06.00 hod do 20.00 hodin na 
parkovišti u Polikliniky v ulici Hybešova 
Hustopeče. 

Současně schválila výši cenového rozsahu zpo-
platnění parkování tj. 

0 – 60 minut za částku 10 Kč, 
60 – 120 minut za částku 10 Kč, 
120 – 180 minut 20 Kč. 
Každá další započatá hodina + 30 Kč. 
Maximální platba za kalendářní den bude 200 

Kč. 
Na parkovišti u Polikliniky v ulici Hybešova 

Hustopeče, nebude možné k uhrazení po-
platku využívat žádné předplacené parkovací 
karty. Držitelé parkovacího průkazu O7 – oso-
by zdravotně postižené mají parkování zcela 
zdarma. 

Usnesení č. 38/106/22: RM schválila pronájem 
veřejného prostranství hřiště na ul. Lipová dne 
21.09.2022 od 15:00 hod do 20:00 hod. pro akci 
rodinné odpoledne s KDU-ČSL. Nájemné bude 
určeno dle ceníku města.

Usnesení č. 39/106/22: RM ukládá jednat s 
uživatelem části pozemku p.č.1074/1 v k.ú. 
Hustopeče u Brna o smluvním narovnání dal-
šího užívání. 

Usnesení č. 40/106/22: RM ukládá vyvolat 
jednání se silničním správním úřadem, s uži-
vatelem pozemků p.č.4733/29 a 4733/30 v k.ú. 
Hustopeče u Brna, a vlastníkem (pachtýřem) 
pozemku p.č. 4733/31 v k.ú. Hustopeče u Brna, 
o možnosti zajištění nájezdu na pozemek 
4733/31 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 41/106/22: RM projednala výsledky 

hospodaření PO ke 30.06.2022 s tím, že do-
poručuje navýšit příspěvek ZŠ Komenského o 
2.100.000 Kč. 

Usnesení č. 42/106/22: RM schválila odměny ře-
ditelům příspěvkových organizací města za 
období do 30.6.2022. Výše odměn a zdůvod-
nění jsou přílohou zápisu.

Usnesení č. 43/106/22: RM doporučuje ZM 
ke schválení 5. rozpočtové opatření města 
Hustopeče. 

Celkové příjmy činí 215.420.000 Kč 
Celkové výdaje 305.825.000 Kč 
Financování 90.405.000 Kč 
Usnesení č. 44/106/22: RM schválila prořez větví 

višní na ul. Střední. 
Usnesení č. 45/106/22: RM schválila přijetí paní 

…, nar. …, trvale bytem …, do Bytového domu 
s podporovanými byty na adrese Žižkova 
1475/22b v Hustopečích, byt č. 4, ke dni 
01.09.2022. 

Usnesení č. 46/106/22: RM schválila nájemní 
smlouvu k bytu č. 4 v do Bytovém domě s pod-
porovanými byty na adrese Žižkova 1475/22b 
v Hustopečích mezi Městem Hustopeče a 
paní …, nar. …, trvale bytem …, s účinností od 
01.09.2022. 

Usnesení č. 47/106/22: RM schválila přijetí paní 
…, nar. …, trvale bytem …, do Domu-Penzionu 
pro důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích, 
byt č. 211, ke dni 01.09.2022. 

Usnesení č. 48/106/22: RM schválila nájemní 
smlouvu k bytu č. 109b v Domě-Penzionu pro 
důchodce, Žižkova 960/1 v Hustopečích mezi 
Městem Hustopeče a paní …, nar. …, trvale by-
tem …, s účinností od 01.09.2022. 

Usnesení č. 49/106/22: RM schválila dodatky 
smluv o nájmu bytových jednotek v Bytovém 
domě s podporovanými byty Žižkova 1475/22b, 
Hustopeče, a to na dobu určitou do 31.08.2024. 
Seznam dodatků je přílohou zápisu.

Usnesení č. 50/106/22: RM schválila ukonče-
ní nájmu na bytové jednotce 202, 203 a 204 
na ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1 v 
Hustopečích dohodou pro …, nar. …, trvale by-
tem …, a to k datu 31.8.2022. 

Usnesení č. 51/106/22: RM schválila dohodu o 
ukončení nájmu na bytové jednotce 202, 203 
a 204 na ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, 
Hustopeče, mezi městem Hustopeče a …, 
nar. …, trvale bytem …, k datu 31. 8. 2022. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 52/106/22: RM schválila přidělení by-
tové jednotky č. 412 na ubytovně Mostař Kpt. 
Jaroše 1001/1 Hustopeče …, nar. …, trvale bytem 
... 

Usnesení č. 53/106/22: RM schválila smlouvu o 
nájmu bytu bytové jednotky č. 412 na ubytovně 
Mostař Kpt. Jaroše 1001/1 Hustopeče, uzavře-
nou mezi pronajímatelem městem Hustopeče 
a …, nar. …, trvale bytem …

 s účinností od 01.09.2022 do 31.12.2022. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 54/106/22: RM bere na vědomí 
zápis ze sociálně-zdravotní komise ze dne 
15.08.2022. 

Usnesení č. 55/106/22: RM schválila nákup 

dřevěného Betlému od sochaře Viktora Valeše 
za cenu 52.000 Kč. 

Usnesení č. 56/106/22: RM schválila novou po-
ložku ceníku Marketingu a kultury města 
Hustopeče: Pivní set (stůl + dvě lavice) - cena 
za pronájem na 1 den za 250 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 57/106/22: RM bere na vědomí 
informaci o provozu letního koupaliště a před-
poklad cen energií pro provoz areálu SPOZAM 
pro rok 2023.

Usnesení ze 107. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 05.09.2022 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/107/22: RM schválila program jed-
nání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/107/22: RM doporučuje ZM 
neschválení nabídky k odkoupení spoluvlast-
nického podílu 1/9 na pozemcích p.č. 5527/110, 
5527/111, 5527/112, 5527/113 zapsané na LV 
782,vše v katastrálním území Hustopeče u 
Brna od společnosti VIAGEM a.s., IČ: 04817320, 
Sokolovská 131/86, Praha 8 - Karlín, 186 00.

Usnesení č. 3/107/22: RM schválila vyhlášení zá-
měru pronájmu části městských pozemků p.č. 
1833/5, vedena jako ostatní plocha/jiná plocha, 
a p.č. 1677/17, vedena jako ostatní plocha/zeleň, 
o celkové výměře cca 50 m2, na ul. Dvořákova, 
v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 4/107/22: RM schválila objednáv-
ku geodetického zaměření hranice pozemku 
1677/17 a 1833/5 u hranice pozemku 1677/4 vše 
v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 5/107/22: RM schválila uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci 
dílčího plnění I. „Založení prvku ÚSES a prove-
dení parkových úprav, Hustopeče“ se STAVBY 
VANTO s r.o., IČ 28269314, se sídlem náměs-
tí Svobody 362, 686 04 Kunovice, kterým se 
snižuje cena díla o méněpráce v hodnotě 
71.647,50 Kč bez DPH, a pověřuje starostku 
podpisem dodatku. 

Usnesení č. 6/107/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy o dílo na zhotovení dvou videodoku-
mentů v rámci projektu " Tvář města Hustopeče 
a obce Habovka v proměnách času", s paní 
Kristýnou Bartošovou, IČ 76291502, se sídlem 
Václavkova 10, 160 00 Praha. Text smlouvy je 
přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 7/107/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora …, Gen. Peřiny 12198/16, 
Hustopeče na změnu oplocení novostavby RD 
na pozemku parc.č. 4792/219 a pověřuje sta-
rostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 8/107/22: RM schválila projek-
tovou dokumentaci investora EG.D a.s., 
Lidická 1873/36, Brno na stavbu "Hustopeče, 
Herbenova, přípojka NN Bentel, č. stavby 
1030067350" a pověřuje starostku podpisem 
situačního výkresu. 

Usnesení č. 9/107/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene „Hustopeče, příp. NN Bentel, č. 
stavby HO-001030067350“ na pozemcích 
parc. č.283/5, 284/2, 284/3, 285/1, 285/5 v k.ú. 
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Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného 
města Hustopeče s oprávněnou z věcného bře-
mene EG.D a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, 602 
00 Brno - Černé pole, IČ: 28085400 za částku 
2.100 Kč bez DPH na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 10/107/22: RM neschválila projekto-
vou dokumentaci investora EG.D a.s., Lidická 
1873/36, Brno na stavbu "Hustopeče, Hradní, 
přípojka NN Malinková, č. stavby 1030068157" 
a pověřuje starostku podpisem situačního 
výkresu. 

Usnesení č. 11/107/22: RM neschválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene „Hustopeče, příp. NN, Malinková, 
Hradní 204/14, č. stavby HO-001030068157“ na 
pozemku parc. č. 1236/1 v k.ú. Hustopeče u Brna 
ve vlastnictví povinného města Hustopeče s 
budoucí oprávněnou z věcného břemene EG.D 
a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ: 
28085400 za částku 2.000 Kč bez DPH na dobu 
neurčitou. 

Usnesení č. 12/107/22: RM schválila upravenou 
projektovou dokumentaci investora … na stav-
bu "Stavební úpravy a nástavba vinného sklepa 
na pozemku parc.č. 1351 a 1348/6" a pověřuje 
starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 13/107/22: RM neschválila žádost o 
změnu užívání části stavby RD Dukelské nám. 
29, Hustopeče, protože není řádně vyřešeno 
parkování.

Usnesení č. 14/107/22: RM neschválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s budoucí oprávněnou Nej.cz s.r.o., 
Kaplanova 2252/8, Praha 4, IČ: 03213595 na 
stavbu „Hustopeče – optická přípojka pro 
3RD“, která bude realizována na městském po-
zemku parc. č 982/130 a 982/42, k.ú. Hustopeče 
u Brna za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez 
DPH na dobu neurčitou. RM požaduje instala-
ci podzemní rozvodné skříně.

Usnesení č. 15/107/22: RM neschválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s budoucí oprávněnou Nej.cz s.r.o., 
Kaplanova 2252/8, Praha 4, IČ: 03213595 na 
stavbu „Hustopeče – optická přípojka IS za 
Gen. Peřiny“, která bude realizována na měst-
ském pozemku parc. č 4544/18, 4542/264 a 
4542/253, k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázo-
vou úplatu 20 Kč za každý metr kabelu a 500 Kč 
za každý pilíř bez DPH na dobu neurčitou. RM 
požaduje instalaci podzemní rozvodné skříně.

Usnesení č. 16/107/22: RM neschválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s budoucí oprávněnou Nej.cz s.r.o., 
Kaplanova 2252/8, Praha 4, IČ: 03213595 na 
stavbu „Hustopeče – optická přípojka pro 12 
RD Za Pionýrskou“, která bude realizována 
na městském pozemku parc. č. 982/42, k.ú. 
Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu 
5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou. RM po-
žaduje instalaci podzemní rozvodné skříně.

Usnesení č. 17/107/22: RM schváli-
la uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o 
připojení č. 9001837351 s provozovatelem dis-
tribuční soustavy EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 

Brno, IČ: 28085400 
Usnesení č. 18/107/22: RM schválila výběr 

nejvýhodnější nabídky na plnění veřejné za-
kázky Vybavení interiéru objektu Střelnice, 
Hustopeče, dílčí plnění č. 4 uchazeče Lamino 
stolařské potřeby s.r.o., Šafaříkova 1287/25, 693 
01 Hustopeče, IČ: 07614667. 

Usnesení č. 19/107/22: RM schválila pořadí na-
bídek na dalších místech na plnění veřejné 
zakázky Vybavení interiéru objektu Střelnice, 
Hustopeče, pro 4. dílčí plnění: 2. Radek Zajdák, 
Třešňová 334/10, 621 00 Brno, IČ: 74422073. 

Usnesení č. 20/107/22: RM schválila uzavře-
ní kupní smlouvy na vybavení interiéru 
objektu Střelnice, Hustopeče, dílčí plnění č. 4 
s dodavatelem Lamino stolařské potřeby s.r.o., 
Šafaříkova 1287/25, 693 01 Hustopeče, IČ: 
07614667 za cenu 247.900 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 21/107/22: RM schválila výběr 
nejvhodnější nabídky na plnění veřejné za-
kázky Vybavení interiéru objektu Střelnice, 
Hustopeče, pro dílčí plnění 1,2,3,5: Radek 
Zajdák, Třešňová 334/10, 621 00 Brno, IČ: 
74422073. 

Usnesení č. 22/107/22: RM schválila uzavření 
kupní smlouvy na vybavení interiéru objektu 
Střelnice, Hustopeče, pro dílčí plnění 1,2,3,5: 
Radek Zajdák, Třešňová 334/10, 621 00 Brno, 
IČ: 74422073 za cenu 1.548.078 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 23/107/22: RM schválila dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo s VISPO CZ s.r.o. Dolní Valy 
3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 26278553, kterým 
se rozšiřuje rozsah díla na objektu Střelnice v 
Hustopečích o kanalizační přípojku a předstě-
nu schodiště v ceně 95.420 Kč bez DPH a mění 
se termín dokončení díla do 30.09.2022.

Usnesení č. 24/107/22: RM bere na vědomí změ-
nu výzdoby na fasádě Střelnice.

Usnesení č. 25/107/22: RM schválila výběr nej-
vhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky 
„Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě 
Hustopeče - 1. etapa" nabídku uchazeče ČEZ 
Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 
703 00 Ostrava, IČ: 27804721. 

Usnesení č. 26/107/22: RM schválila 
uzavření smlouvy o dílo „Výměna svítidel veřej-
ného osvětlení ve městě Hustopeče - 1. etapa“ 
s ČEZ Energetickými službami, s.r.o., Výstavní 
1144/103, 703 00 Ostrava, IČ: 27804721 za cenu 
3.993.824,48 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 27/107/22: RM bere na vědomí zna-
lecký posudek na ocenění pozemků pro směnu 
pozemků část p.č. 2600/1 v rozsahu nově vytvo-
řeného pozemku p.č. 2600/54 o výměře 354 m2 
dle návrhu GP č.4198-144/2022 a pozemku p,č, 
2879/121 , vše zapsáno v k.ú. Hustopeče u Brna 

Usnesení č. 28/107/22: RM schválila podání žá-
dosti o dotaci z výzvy Ministerstva vnitra ČR, 
„Projekty obcí na podporu integrace cizinců na 
lokální úrovni 2022.“ 

Usnesení č. 29/107/22: RM schválila smlouvu o 
propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 
slavnosti 2022 s fi rmou BK Instal s.r.o. se sídlem 
Karolíny Světlé 716/1, 628 00 Brno, IČ 11826584

Usnesení č. 30/107/22: RM schválila uzavření 

smlouvy s Českou republikou – Moravským 
zemským archivem v Brně, Palachovo nám. 
723/1, 625 00 Brno, IČO: 709 79 146 o výpůjč-
ce archiválií k výroční povýšení Hustopečí na 
město.

Usnesení č. 31/107/22: RM ukládá jednat se 
spoluvlastníkem p. … o možnosti odkoupení 
spoluvlastnického podílu p.č. 3753/58 v k.ú. 
Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 32/107/22: RM schválila v rámci 
projektu Audit Familyfriendlycommunity po-
kračování vyplácení příspěvku ve výši 5.000 
Kč při narození dítěte s trvalým pobytem v 
Hustopečích i pro rok 2023.

Usnesení č. 33/107/22: RM schválila zvýšení pla-
teb záloh za služby v ubytovně Mostař, a to od 
01.10.2022. Jednotlivé dodatky budou projed-
nány na příštím jednání RM

Usnesení č. 34/107/22: RM bere na vědomí Zápis 
ze Sportovní komise ze dne 23.08.2022 

Usnesení č. 35/107/22: RM bere na vědomí zápis 
ze Školské a kulturní komise ze dne 18.08.2022. 

Usnesení č. 36/107/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení udělení následujících dotací a darů, 
včetně následného uzavření veřejnoprávní 
smlouvy pro žadatele a schválený účel: 

27) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace 
na vánoční atletiku, dvoudenní celostátní bo-
dovací turnaj mládeže v kategorii st. žactva a 
dorostu, turnaj v barevném minivolejbale ve 
výši 260.000 Kč, 

28) Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Hustopečích, poskytnutí daru na malování 
chrámové lodi kostela ČCE učebny – zimní 
modlitebny Farního sboru ČCE v Hustopečích 
ve výši 50.000 Kč. 

Usnesení č. 37/107/22: RM bere na vědomí ko-
mentář k hospodaření ZŠ Komenského k 
30.06.2022.

Usnesení č. 38/107/22: RM schválila vyřazení ma-
jetku v evidenci ZŠ Hustopeče, Komenského 
163/2, v účetní hodnotě 44.518 Kč. Seznam vy-
řazovaného majetku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 39/107/22: RM schválila odpis zá-
vazků z účetní evidence města Hustopeče v 
celkové výši 65.096 Kč. 

Usnesení č. 40/107/22: RM schválila vyřazení 
nezrealizovaných projektů z evidence města 
Hustopeče dle přílohy. 

Usnesení č. 41/107/22: RM schválila, aby ka-
menné fragmenty pocházející z původního 
hustopečského kostela sv. Václava, dočasně 
uložené ve dvoře Městských služeb, v evidenci 
majetku města vedené jako 

- Křtitelnice z pův. kostela – 5 ks (kaple) – Inv. čís-
lo S00NH0000TMR 

- Šestiboká patka – sloup lodi kostela (kaple) - 
Inv. číslo S00NH0000TWD 

- Kamenná deska – oltář kostela (kaple) - Inv. čís-
lo S00NH0000TX8 

byly darovány Římskokatolické farnosti 
Hustopeče u Brna, IČ 65806221, se sídlem 
Třebízského 5, 690 01 Hustopeče. Současně s 
nimi daruje město farnosti i zbytky degrado-
vaného dřevěného oltáře ze hřbitovní kaple, 



HUSTOPEČSKÉ LISTY    10 | 22STR 30

aby zajistila jeho náležitou likvidaci. 
Usnesení č. 42/107/22: RM schválila, aby origi-

nální součásti morového sloupu, v evidenci 
majetku města vedené jako 

- Fragmenty z morového sloupu r. 1736 (kaple) 
- Inv. číslo S00NH0000TZY a části náhrobků, 
obojí dočasně uložené ve dvoře Městských 
služeb, byly převezeny do restaurátorské dílny 
pana MgA. Jiřího Helmy ve Velkých Němčicích. 
Restaurátor fragmenty podrobněji ohledá a 
vypracuje návrh na vytvoření kamenného sto-
lu do apsidy hřbitovní kaple s využitím těchto 
fragmentů. 

Usnesení č. 43/107/22: RM bere na vědomí analý-
zu možného využití pozemků na ul. Herbenova 
směrem k dálnici. 

Usnesení č. 44/107/22: RM schválila navýšení pří-
spěvku na činnost Komise pro územní rozvoj 
o 20.000 Kč na celkových 40.000 Kč, pro rok 
2022 (do konce tohoto volebního období). 

Usnesení č. 45/107/22: RM bere na vědomí žá-
dost spolku Všehoschopných na pronájem 
nábřeží rybníka za účelem vybudování plovár-
ny a půjčovny lodí. S politováním musí město 
konstatovat, že plocha rybníka včetně břehů 
není v majetku města. V případě, že se spolku 
podaří na rybníku vybudovat přístav pro lodě, 
město se k projektu rádo připojí vybudováním 
plavebního kanálu v trase rybník – Štinkovka 
– kolem COOP – Dukelské náměstí s molem u 
Žumberáka. Následně bude tento propojen na 
kanál Dunaj – Odra – Labe.

Usnesení č. 46/107/22: RM schválila podání 
žádosti o fi nanční podporu individuálních 
projektů z Operačního programu Jan Ámos 
Komenský, výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I., 
Základní školou Hustopeče, Nádražní 4. 

Usnesení č. 47/107/22: RM schválila žádost 
ZŠ Nádražní o navýšení provozní dotace na 
energie. Bude zapracováno do následujícího 
rozpočtového opatření města

Usnesení č. 48/107/22: RM schválila zpracování a 
podání žádosti o dotaci na vybudování nových 
kabin v areálu Městského stadionu. Pro podání 
žádosti RM doporučuje spolupracovat s míst-
ními spolky zabývajícími se sportem.

Usnesení č. 49/107/22: RM schválila zrušení 
usnesení RM č. 37/105/2022 a schválila výjimku 
ze směrnice starosty č.1/2018 k zadávání veřej-
ných zakázek a schválila uzavření smlouvy o 
dílo s Evou Ross-Baczynskou, nar. 29.01.1970, 
bytem ul. Droga do Rojów 11, 34-500 Zakopane, 
Polská republika na provedení přípravných 
prací pro realizaci díla „Jubilejní kašna ve měs-
tě Hustopeče“ za cenu 22.500 Eur.

Usnesení č. 50/107/22: RM schválila výjimku ze 
směrnice starosty č.1/2018 k zadávání veřej-
ných zakázek a schválila uzavření smlouvy o 
dílo s Evou Ross-Baczynskou, nar. 29.01.1970, 
bytem ul. Droga do Rojów 11, 34-500 Zakopane, 
Polská republika na zhotovení bronzového 
odlitku sochy pro realizaci „Jubilejní kašny ve 
městě Hustopeče“ za cenu 22.500 Eur.

Usnesení č. 51/107/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo s Ing. Bořkem Zvědělíkem, 

Školní 1793/13, 690 03 Břeclav, IČ: 09130578 na 
provedení projekčních prací ve stupni DUSP na 
stavbu „Hustopeče - ul. Tyršova, komunikace a 
parkovací stání" za cenu 98.000 Kč

Usnesení č. 52/107/22: RM schválila uzavře-
ní smlouvy o dílo s Projekcí dopravních 
staveb, s.r.o., Školní 1793/13, 690 03 Břeclav, IČ: 
09669698 na provedení projekčních prací ve 
stupni DUSP na stavbu „Hustopeče sportovní 
hala – komunikace" za cenu 142.000 Kč.

Usnesení č. 53/107/22: RM bere na vědomí ná-
vrh investora stavby „Supermarket COOP 
Hustopeče“ o změnu stavby před dokončením, 
kterou se ruší veřejné využití objektu super-
marketu a mění trasa přípojky kanalizace.

Usnesení ze XXIX. schůze Zastupitelstva města 
Hustopeče konané dne 8. 9. 2022 v zasedací 

místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/XXIX/22: ZM schvaluje program 
zasedání doplněn o body V. k) – l) oproti 
pozvánce 

Program: 
    I. Zahájení 
    II. Sdělení starostky 
    III. Zpráva Finančního výboru 
    IV. Zpráva Kontrolního výboru 
    V. Hlavní body: 
    a) Žádost o prodej části městského pozemku 

p.č. 4542/319 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul.
Gen. Peřiny
    b) Žádost o prodej částí městských pozemků 

p.č. 1833/5 a p.č. 1677/17, v k.ú. Hustopeče u Brna 
na ul. Dvořákova

    c) Žádost o prodej částí městských pozemků p.č. 
991/11, 982/42, 2004/5 v k.ú. Hustopeče u Brna 
na ul. Okružní

    d) Žádost o prodej části městského pozemku 
p.č. 1262/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v prodlou-
žení ul. Vinařská

    e) Žádost o směnu městského pozemku p.č. KN 
4890/12 v lokalitě Holiny za areál spol. MOSS 
Logistics na ul. Šafaříkova

    f) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnic-
kého práva k nemovité věci p.č. 3138/4 v k.ú. 
Hustopeče u Brna od České republiky – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových

    g) Obecně závazná vyhláška města Hustopeče o 
stanovení obecního systému odpadového

hospodářství
    h) Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 

5/2022
    i) Žádosti o dotace II. kolo
    j) Návrh schválení nové ulice v lokalitě „Starý 

vrch“
    k) Projednání podnětu občana k historicky 

vydanému povolení na výsadbu rychle rostou-
cích dřevin. 

    l) Schválení odměn předsedům komisí za rok 
2022 

    VI. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.) 
    VII. Příspěvky členů ZM 
    VIII. Diskuze občanů (pokračování) 
    IX. Kontrola přijatých usnesení 

    X. Závěr 
Usnesení č. 2/XXIX/22: ZM schvaluje ověřovatele 

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

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

Usnesení č. 4/XXIX/22: ZM bere na vědomí urče-
ní zapisovatelky …, administrativní pracovnice 
kanceláře tajemníka. 

Usnesení č. 5/XXIX/22: ZM bere na vědomí zá-
pis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 
06.09.2022. 

Usnesení č. 6/XXIX/22: ZM neschvaluje vyhláše-
ní záměru prodeje části městského pozemku 
p.č. 4542/319, druh pozemku: ostatní plocha, 
o výměře 8 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna, obec 
Hustopeče. 

Usnesení č. 7/XXIX/22: ZM neschvaluje vyhláše-
ní záměru prodeje částí městských pozemků 
p.č. 1833/5, vedeného jako ostatní plocha/jiná 
plocha, a p.č. 1677/17, vedeného jako ostatní 
plocha/zeleň, o celkové výměře cca 50 m2, na 
ul. Dvořákova, v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 8/XXIX/22: ZM neschvaluje vyhláše-
ní záměru prodeje části městských pozemků 
p.č. 991/11, 982/42, 2004/5, o souhrnné výměře 
1.030 m2, vše v katastrálním území Hustopeče 
u Brna. 

Usnesení č. 9/XXIX/22: ZM neschvaluje vyhláše-
ní záměru prodeje části městského pozemku 
p.č. 1262/1, vedeného jako ostatní plocha, o vý-
měře cca 240 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 10/XXIX/22: ZM schvaluje záměr 
směny pozemku města p.č. 4890/12 za po-
zemky 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 pře-
vodem pozemků hradí navrhovatel. 

Usnesení č. 11/XXIX/22: ZM schvaluje uzavření 
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci s omezujícími pod-
mínkami č. UZSVMIBBVI653OI2O22-BBVM, 
na pozemek p.č. 3138/4, druh pozemku: orná 
půda, v k.ú. Hustopeče u Brna z vlastnictví 
České republiky – Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, do 
vlastnictví města Hustopeče.

Usnesení č. 12/XXIX/22: ZM schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku města Hustopeče o 
stanovení obecního systému odpadového hos-
podářství. Vyhláška je přílohou zápisu.

Usnesení č. 13/XXIX/22: ZM schvaluje po-
skytnutí fi nančních prostředků z vlastního 
rozpočtu města na spolufi nancování projek-
tu „Novostavba kabin a zázemí pro sportovní 
stadion“ ve výši 15.000.000 Kč. Projektová do-
kumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/XXIX/22: ZM schvaluje rozpoč-
tové opatření města Hustopeče č. 5/2022. 
Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/XXIX/22: ZM schvaluje udělení 
následujících dotací a darů, včetně následného 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 2. října by se dožil 90 let pan Jaroslav Charvát
z Hustopečí. Současně v tento den vzpomínáme 
1. smutné výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají manželka Věra a dcery s rodinami."

Děkujeme, tatínku, za vše, čím jsi pro nás byl, za každý 
den, který jsi s námi žil. Dal jsi nám život, měl jsi nás rád, 
díky tobě víme, jak se starostmi se prát. Osud nám vzal, 
co drahé nám bylo, prázdný domov a mnoho vzpomínek 
zbylo.... 

Dne 2. října si připomeneme 2. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil pan František Šafařík. 

S láskou vzpomíná manželka Helena a synové František, 
Petr a Tomáš s rodinami

Vzpomínky

Blahopřání

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 10. září 2022 tomu byly 3 roky, co nás navždy 
opustil syn, bratr, pan Zoltán Šiling.

S láskou vzpomínají rodiče, bratr Pavel s rodinou, sestra 
Dagmar s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 5. října 2022 to byly již 3 roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan Antonín Pinkas.

S láskou vzpomínají manželka, syn David, dcera 
Bohdana, syn Patrik s rodinami a sestra Drahomíra 
s rodinou.

uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele 
a schválený účel: 

27) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace 
na vánoční atletiku, dvoudenní celostátní bo-
dovací turnaj mládeže v kategorii st. žactva a 
dorostu, turnaj v barevném minivolejbale ve 
výši 260.000 Kč, 

28) Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Hustopečích, poskytnutí daru na malování 
chrámové lodi kostela ČCE, učebny – zimní 
modlitebny Farního sboru ČCE v Hustopečích 
ve výši 50.000 Kč. 

Vzory Veřejnoprávní smlouvy jsou přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 16/XXIX/22: ZM schvaluje na zá-
kladě podnětu odboru správních činností k 
problematice číslování objektů v plánované 

nově vzniklé zástavbě v lokalitě „Starý vrch“ 
dle schválené Územní studie S10 vznik a název 
nové ulice Starý Vrch.

Usnesení č. 17/XXIX/22: ZM schvaluje udě-
lení jednorázového peněžitého plnění 
(odměny) předsedům komisí rady města, kteří 
nejsou zastupiteli, ve výši rozdílu roční odmě-
ny zastupitele předsedy komise a řadového 
zastupitele. Týká se to …, …, ..., ... Výpočet je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/XXIX/22: ZM bere na vědo-
mí informaci o kompetenci Městského 
úřadu Hustopeče, Odboru životního prostře-
dí k povolování výsadby rychle rostoucích 
dřevin. Jedná se o přenesenou působnost 
státu na úřad. Město Hustopeče, potažmo 
Zastupitelstvo města Hustopeče je v dané 

problematice pouze dotčenou osobou, stejně 
jako kterýkoliv občan. Zastupitelstvo nemůže 
jakýmkoliv způsobem zasahovat do výkonu 
státní správy. 

Usnesení č. 19/XXIX/22: ZM bere na vědomí, 
že v problematice povolení výsadby rychle 
rostoucích topolů v lokalitě "Na Výsluní" ne-
shledaly kompetentní kontrolní orgány ze 
strany pracovníků Odboru životního pro-
středí Městského úřadu Hustopeče žádné 
pochybení. Povolení bylo vydáno v souladu s 
tehdy platnou legislativou. 

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

Městského úřadu Hustopeče

Jubilanti 
v měsíci srpnu 2022
9. 8. 1931 Helena Vidlárová
31. 8. 1924 Josef Hanák

Zpracovala: Simona Procházková, 
komise obřadů a slavností

Dne 24. října 2022 se dožívá krásných 80 let 
pan Jan Wech.

Vše nejlepší, hodně zdraví a  štěstí přejí manželka 
a děti s rodinami.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Ve vzpomínce jsi stále s námi.

Dne 6. října vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí 
pana Jindřicha Povolného.

Vzpomíná dcera Marie s rodinou.

Odešel náhle, nikdo to nečekal
osud sám chtěl, proč jen to uspěchal.

Dne 14. října 2022 vzpomeneme 6. smutné výročí 
úmrtí pana Josefa Přibyla.

Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, 
tak rád měl práci, život i nás …

Dne 18. října 2022 si připomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí pana Josefa Krejčiříka a zároveň 
31. října 2022 jeho nedožité 79. narozeniny.

S láskou vzpomínají manželka a dcery Hana, Jitka a Eva 
s rodinami.

Každičká vzpomínka, smutný je vzdech,
navždy zůstaneš v srdcích nás všech.

Dne 20. října uplyne už 5 let, co nás opustil pan 
Anton Pařil.

S láskou a vděčností vzpomínáme a nikdy 
nezapomeneme.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 21. října si připomeneme 3. smutné výročí 
úmrtí pana Antonína Sůkala.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách jsi stále 
s námi …

Dne 22. října 2022 vzpomeneme 10. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila paní Marta Kotonová.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi. 
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
S láskou manžel, děti a brácha. 

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

Dne 28. října to budou 2 roky, kdy nás navždy 
opustil pan Ota Cibula.

Dne 1. listopadu bude 1 rok, kdy nás navždy 
opustila paní Marta Cibulová.

Vzpomínají synové s rodinami.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
Osud to chtěl, jen to moc uspěchal.

Dne 19. října by se dožil 51 let pan Ladislav Sadílek.

S bolestí a láskou vzpomínají Kristýna, Tomášek, 
Viktorek, maminka a bratr s rodinou.

Roky běží, dál si plynou,
vzpomínky snad nezahynou.

Dne 20. října by se dožil 80 let manžel, tatínek 
a dědeček pan Karel Anšlág z Hustopečí. Zároveň 
dne 31. října vzpomínáme 32. výročí jeho úmrtí.  

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka 
Jiřina, syn Pavel, dcera Hana s rodinami, vnoučata 
Michal, Petr, Ondra, Nikola, David a pravnučky Sofi nka 
a Barunka.

Dne 19. října vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
paní Jiřiny Mátlové.

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.

INZERCE
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