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Projev starostky na závěr ustavujícího zastupitelstva 20. 10. 2022

Vážené kolegyně a kolegové, vážení spoluobčané, dámy a pánové,
dovolte mi, abych nejprve poděkovala voličům za důvěru, kterou mně a celému našemu dvojbloku 
dali. Velice si toho vážíme. Máme za sebou další 4 roky práce pro město, pro naše občany spolu 
s našimi koaličními partnery. Ukončili jsme velké investiční akce, jako je nová budova Pavučiny, 
rozsáhlá rekonstrukce Kina, stavební úpravy a bezbariérovost na ZŠ Komenského i ZŠ Nádražní 
nebo rekonstrukce městského stadionu, ale i mnoho dalších, fi nančně méně náročných, ale 
svým významem stejně důležitých pro život ve městě (nástavba školky, nová parkovací místa, 
bezbariérové chodníky, cyklostezka, ale také stovky keřů, stromů a květin po celém městě). Jsme 
rádi, že jste nám dali šanci dokončit rozdělanou práci a také realizovat priority, které jsme si 
v rámci koalice určili z našich volebních programů.
Vedli jsme, a nadále budeme vést, otevřenou a slušnou politiku, politiku vzájemného respektu. 
Celá léta (od r. 2015) přinášíme pravidelné aktuality z jednání rady města jak na webu města, tak 
v Hustopečských listech. V reportážích jste informováni prakticky denně o rozličných aktivitách 
kulturních, sportovních, ale také o opravách, rekonstrukcích nebo nových stavbách. 

Vážení spoluobčané,
vaše hlasy ve volbách určily složení 21členného zastupitelstva, byla zvolena 7členná rada města, 
známe předsedy fi nančního i kontrolního výboru. Postupně budou vznikat komise rady města, 
které pomáhají radě správně se rozhodovat. Ráda bych veřejně poděkovala předcházejícímu 
zastupitelstvu a končící radě města za jejich práci a zároveň chci popřát nastupujícím novým 
zastupitelům a radním, aby je náročná, ale smysluplná práce pro město naplňovala.

Vážení přátelé,
jsem připravena i nadále pracovat zodpovědně, svědomitě a s pokorou pro své město, pro své 
občany spolu s oběma místostarosty a dalšími představiteli samosprávy.
Ještě jednou děkuji všem za důvěru a podporu.

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Položení kytice u památníku T. G. Masaryka na Masarykově náměstí ke 104. výročí vzniku samostatné 
Československé republiky roku 1918 (starostka a druhý místostarosta).
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Z MĚSTA

 4. 10. Radní se sešli na 109. schůzi. Řešili 
rozšíření pronájmu v místní poliklinice pro 
Girasole, z.s., žádost o dotaci z Národní spor-
tovní agentury a na stole měli výroční zprávu 
o činnosti ZŠ Komenského.

Organizace poskytující zdravotní a sociál-
ní služby, Girasole z. s., získala další prostor 
v hustopečské poliklinice. „Girasole zde již 
dlouhodobě působí, sídlí zde zaměstnanci 
zajišťující domácí hospic a pomoc pro pečují-
cí. Nyní využijí i uvolněné místo po neziskové 
organizaci Ratolest Brno. Je dobře, že budova 
slouží svému účelu a využívají ji zdravotníci 
a pracovníci v sociálních službách,“ pochvalo-
vala si starostka Hana Potměšilová.

O dotaci na výstavbu nových kabin na 
městském stadionu požádá FC Hustopeče. 
„Aktuálně se vyskytla vhodná investiční výzva, 
která cílí na podporu organizovaného sportu 
místního charakteru. Maximální výše dota-
ce činí 20 milionů korun,“ doplnila starostka. 
Povinnou spoluúčast žadatele, která je mini-
málně 30 %, a současně náklady převyšující 
získanou dotaci, by doplatil městský rozpočet.

Radní se seznámili s výroční zprávou 
o činnosti ZŠ Komenského. „Dokumentem 
jsme se zabývali velmi podrobně, a to hlav-
ně s ohledem na střednědobý a dlouhodobý 
plán investic. Hlavními tématy jsou obnova 
kuchyně a budovy prvního stupně,“ vysvětlil 
místostarosta Bořivoj Švásta.

Na základě četných dotazů občanů města 
se radní zabývali dokumenty od společnos-
ti T-Mobile Czech Republic a.s., které mnozí 
našli ve svých schránkách. Jedná se o nabídku 
na zavedení optické technologie pro vysoko-
rychlostní internet, za jejímž účelem zástupce 
poskytovatele požaduje souhlasy se vstupy na 
pozemky vlastníků nemovitostí. „Radní neod-
souhlasili páteřní sítě v městských pozemcích, 
protože by se jednalo o rozebrání velké části 
chodníků ve městě, včetně nově vybudovaných 
bezbariérových tras, například v ulicích Brněn-
ská, Žižkova, Hybešova, Tyršova a dalších,“ 
argumentovala Potměšilová.  

-hrad-

Radní zasedli k jednacímu stolu v pondělí 3. října

 18. 10. Radní se sešli na 110. schůzi v pondělí 
17. října. Zelenou dali žádosti o dotaci na tech-
nické zhodnocení tenisových kurtů, pořízení 
nového obrazu do muzejní sbírky i opravám 
a dovybavení městské sportovní haly.

Nájemce městské sportovní haly, TJ Agro-
tec Hustopeče, zde zrealizuje se souhlasem 
radních opravy a dovybaví areál. S fi nan-
cováním pomůže Jihomoravský kraj. „Jedná 
se o zateplení stěny v herně stolního tenisu, 
odstranění azbestových desek na vnější fasá-
dě budovy, výměnu vstupních dveří do kotelny 
a nákup nového bateriového mycího stroje,“ 
vyjmenoval plánované úpravy místostarosta 
Bořivoj Švásta.

Národní sportovní agentura vyhlásila 
dotační výzvu, kterou se radní rozhodli využít 
na technické zhodnocení tenisových kurtů. 
„Máme hotovou projektovou dokumentaci 

z loňského roku, podle které celkové výdaje 
na rekonstrukci týkající se kompletní výmě-
ny povrchů tenisových kurtů činí 3,2 miliony 
korun. V případě úspěchu žádosti by dotace 
mohla zaplatit 70 % ze souhrnné částky,“ dopl-
nila starostka Hana Potměšilová.

Vozový park městských služeb posí-
lí. Radní odsouhlasili veřejnou zakázku na 
dodávku malého nákladního vozidla s elek-
tropohonem. Nákup bude podpořen dotací ze 
Státního fondu životního prostředí ČR částkou 
cca 400 tisíc korun. 

Nový obraz obohatí sbírku hustopečské-
ho muzea. „Jedná se o olejomalbu s názvem 
„Hustopeče“, autorkou je MgA. Jana Rozková 
z Velkých Němčic a její obraz si mohli návštěv-
níci prohlédnout v rámci výstavy Město v obra-
zech,“ vysvětlila Potměšilová.

-hrad-

Rada: Žádost o dotaci na výměnu povrchu tenisových kurtů

Obraz Jany Rozkové.

 4. 10. Na období od 21. 6. do 31. 8. 2022
vyhlásila A.T.I.C. ČR anketu „Oblíbené infor-
mační centrum roku 2022“. Hlasování probí-
halo v každém z krajů republiky, přičemž do 
ankety bylo zapojeno 501 certifi kovaných 
infocenter z celé České republiky.

Turistické informační centrum Hustopeče 
se v Jihomoravském kraji umístilo na krásném 
druhém místě. Gratulujeme našim pracovni-
cím Kláře Knápkové a Martině Radkovičové 

za jejich práci. Jejich ochota spolu s moder-
ním prostředím a širokou škálou služeb jistě 
přispěla k tomuto úspěchu.

Celkem bylo zasláno 13 895 hlasů. Z celko-
vého počtu účastníků ankety získalo 273 TIC 
(54,49 % účastníků) alespoň 1 hlas. Nejvíce 
platných hlasů bylo odevzdáno ve Zlínském 
kraji (1 511) a kraji Středočeském (1 342), 
nejméně v Praze (203) a kraji Vysočina (248).

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteč-
nilo v rámci společenského večera členského 
fóra asociace ve Žďáru nad Sázavou ve čtvrtek 
13. října 2022.

-nov-

Naše TICko je druhé nejlepší v Jihomoravském kraji!

◀ Navštivte naše TIC a odneste si památku na 
Hustopeče. 
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 21. 10. Ve čtvrtek 20. října se v sále kina 
uskutečnilo ustavující zasedání nového zastu-
pitelstva města Hustopeče. Za přítomnosti 
asi padesátky diváků z řad občanů složilo slib 
21 zastupitelů a zvoleno bylo i nejužší vedení 
města. 

Hned v úvodu zasedání bylo tajemníkem 
městského úřadu Pavlem Michalicou oznáme-
no, že dva řádně zvolení zastupitelé Jiří Kadrn-
ka (ODS) a Marek Svoboda (ODS) se vzdali 
svého mandátu a na jejich místa v zastupi-
telstvu nastoupili straničtí kolegové Oldřich 

Vachala a Hana Pregrtová.
Jako nejstarší zastupitelka vedla začátek 

zasedání dosavadní starostka Hana Potměš-
ilová, do jejíchž rukou následně zastupitelé 
skládali své sliby.

Schválen byl program zasedání, jeho 
prvním významným bodem byla volba uvolně-
ných zastupitelů, kolem které se vedla dlouhá 
diskuze. Nakonec bylo 13 hlasy odhlasováno, 
že uvolněnými funkcemi po následující čtyři 
roky budou starostka a dva místostarostové.

Tajnou volbou byli do čela města zvoleni:
• Starostka – Hana Potměšilová 
   (Nestranné Hustopeče)
• 1. místostarosta – Bořivoj Švásta 
   (Zdravé Hustopeče)
• 2. místostarosta – Josef Horák 
  (KDU-ČSL)

Do sedmičlenné Rady města byli vedle 
starosty a dvou místostarostů, opět tajnou 
volbou, zvoleni:
• Beata Kynclová (Zdravé Hustopeče)
• Vojtěch Frank (KDU-ČSL)
• Michal Vejpustek (ČSSD)
• Stanislav Ivičič (Nestranné Hustopeče)

Nové zastupitelstvo odhlasovalo také 
zřízení Kontrolního a Finančního výboru, 
každý o devíti členech, do jejichž čela byli 
zvoleni:
• Stanislav Ivičič (Nestranné Hustopeče) 
    – předseda Finančního výboru
• Richard Homola (Nezávislí kandidáti)
    – předseda Kontrolního výboru

V průběhu dalšího jednání byly schváleny 
odměny za výkony funkcí, paušální náhrady 
a další organizační záležitosti. O jejich výsled-
ku si občané mohou dočíst v podrobném výpi-
su ze zasedání, které najdete na úřední desce 
a v příštích Hustopečských listech.

Jako součást ustavujícího zasedání zastu-
pitelstva bylo mimořádně zařazeno i hlaso-
vání o spolufi nancování dotačního titulu 
na technické zhodnocení tenisových kurtů, 
u kterého se uzavírají žádosti o dotaci do 
konce října. Zastupitelstvo tento bod jedno-
myslně schválilo.

 -nov-

Zastupitelé složili své sliby na ustavujícím zasedání

Zasedaní navštívila asi padesátka občanů.
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 25. 10. V úterý 25. října poprvé zasedla nově 
zvolená sedmičlenná rada města, do které 
byli zvoleni tři noví radní. Hlavním bodem 
programu tak bylo kromě klasických záleži-
tostí rozdělení jednotlivých oblastí vedení 
města. 

Největší pozornosti se dostalo postu 
místostarosty, na který v Hustopečích nově 
nastoupili hned dva zvolení zástupci. „Myšlen-
kou na rozdělení agendy místostarosty jsme 
se zabývali delší dobu, protože práce přibývá 
nejen s energetickou krizí, novými městskými 
budovami a jejich správou, ale třeba i tím, že 
by brzy mělo dojít k rozdělení pečovatelské 
služby. Práce je zkrátka hodně a vůbec nebyl 
problém ji rozdělit mezi dva místostarosty 
tak, aby oba měli dost a dost práce,“ vysvětlila 
starostka Hana Potměšilová. 

Dosavadní místostarosta Bořivoj Švásta tak 

bude pokračovat především v zelených projek-
tech a v péči bude mít i sportovní organizace 
a organizační složky města. „Jsem rád, že mi 
zůstala agenda životního prostředí, protože 
ta mě velmi zajímá. Byl bych rád, kdyby se co 
nejdříve podařilo vytvořit strategický doku-
ment, kterým je Studie proveditelnosti. Z něj 
by mělo vzejít množství projektů adaptace 
krajiny na klimatické změny a zadržování vody 
v krajině na celém Hustopečsku,“ těší se první 
místostarosta.

Nově zvolený místostarosta Josef Horák 
přebírá péči o příspěvkové organizace, rodin-
nou politiku a s nimi související investiční 
projekty. „Ze své pozice budu metodicky řídit 
a kontrolovat sportovní zařízení města, školy, 
školky a centrum volného času. Navíc chci 
navázat na svou práci v oblasti rodinné politi-
ky a bydlení, kde je se městu rýsuje dotace na 

rozšíření městského bytového fondu. Budu se 
věnovat i komunitní energetice, což je vybu-
dování fotovoltaiky na městských budovách 
a sdílení energie mezi nimi,“ vypočítává boha-
tou náplň práce Horák.

V sociální oblasti pokračuje již třetím 
volebním obdobím radní Michal Vejpustek. 
Jedinou ženou v radě města je kromě starostky 
Hany Potměšilové nově zvolená radní pro škol-
ství a kulturu Beata Kynclová. Oblast investic 
a participativního rozpočtu bude v následu-
jících čtyřech letech spravovat Vojtěch Frank. 
V oblasti fi nancí pokračuje i dosavadní radní 
Stanislav Ivičič. 

O dalších bodech prvního jednání rady 
města, mezi kterými bylo třeba ustanovení 
komisí, se více dozvíte na webu a úřední desce 
města. 

-nov-

Poprvé zasedla k jednání nová Rada města
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Hustopečská rozhledna je kvůli opravám uzavřena
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 11. 10. Dominanta hustopečských mandlo-
ňových sadů, téměř 18 metrů vysoká 
rozhledna ze dřeva a oceli, bude do polovi-
ny listopadu uzavřena. V pondělí 10. října 
si ji převzala odborná fi rma, která provede 
kompletní rekonstrukci nosných sloupů.

Podle místostarosty Bořivoje Švásty 
proběhne rekonstrukce komplexně a „velkou 
výhodou je, že práce povede fi rma, která 
rozhlednu stavěla, tedy Teplotechna Ostrava. 
Když počasí dovolí, tak by práce měly být hoto-
vé do poloviny listopadu.“

Náklady na opravy činí necelých 1 150 000 Kč 
a zaplatí je samo město. Doposud se o rozhled-
nu pravidelně starali pracovníci městských 
služeb, přesto se na materiálu podepsalo stáří 
a z důvodu zachování bezpečnosti návštěvní-
ků se město rozhodlo k rozsáhlé rekonstrukci. 
A to právě mimo hlavní turistickou sezonu. 
„Městské služby rozhlednu pravidelně natíra-
ly a ošetřovaly podle pokynů projektanta Ing. 
Antonína Olšina,“ dodal vedoucí Městských 
služeb Hustopeče Ivan Chrastina.

Během asi pěti týdnů budou dělníci rekon-

struovat sloupy postupně. Tak, aby rozhledna 
nemusela být rozebrána kompletně. Nedo-
tčené zůstane vnitřní ocelové schodiště 
i vyhlídková plošina, která se nachází zhruba 
ve 12 metrech. „Mandloňové sady jsou nadále 
běžně přístupné, ale prosíme návštěvníky, aby 
z důvodu vlastní bezpečnosti nevstupovali na 
staveniště a dodržovali zákaz vstupu,“ vyzval 
místostarosta všechny návštěvníky a dodal, že 
o znovuotevření rozhledny budou všichni včas 
informování na webových stránkách města.

-nov-

Budování rozhledny v únoru 2012. Po 10 letech prochází rozhledna rekonstrukcí. 

Se stavbou rozhledny se začalo v únoru roku 2012 a první návštěvníci se na ni podívali 31. března téhož roku při historicky prvních Slavnostech mandloní 
a vína. Stojí na okraji mandloňového sadu na Hustopečském starém vrchu v nadmořské výšce asi 300 m. Vysoká je 17,4 m, přičemž vyhlídková plošina se 

nachází ve výšce 12,6 m. Vyprojektovali ji Ing. Antonín Olšina a Ing. Martin Novák. Postavila ji společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Hlavní nosné sloupy 
jsou z modřínového dřeva, podlahy z dubu a další dřevěné části jsou smrkové.

Proto i tentokrát po Národní potravinové 
sbírce, která proběhne 12. listopadu v různých 
obchodech a hypermarketech, uspořádají 
dobrovolníci z Hustopečí také sbírku vlastní. 
A to o týden později, 

18. a 19. listopadu
v suterénu kostela sv. Václava a sv. Anežky 
České. Vše vybrané bude určeno klientům 
potravinové pomoci Pod věží. Ta eviduje už 
téměř 90 lidí. Mezi nimi jsou rodiny v tíživých 
situacích, matky samoživitelky, lidé bez domo-
va nebo senioři. Těch potřebných je ale daleko 
víc. Někteří o této pomoci ještě neslyšeli a jiní 
se bojí o ni požádat. Své o tom ví i sami dobro-
volníci, kteří sbírku pořádají. Není snadné 
žádat o pomoc v době, která je velkým otaz-

níkem pro nás všechny. Je tedy pochopitelné, 
že se zdražováním se zvyšují i obavy lidí, 
kteří se doposud s nouzí nepotý-
kali. Přesto dobrovolníci věří, 
že se opět najde dost lidí 
s empatií pro ty, kteří 
opravdu už v tíživých 
podmínkách jsou. 
Každé kilo potravin 
se počítá a každé 
kilo přijde tam, 
kde je ho oprav-
du třeba. Pojď-
me společně najít 
znovu tu vlnu solida-
rity, kterou tak dobře 
umíme a pojďme přispět. 
Potkáme se tam!

Michaela Straková

Počet lidí v nouzi přibývá a výjimkou není ani náš region
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 14. 10. Před třemi lety, 10. června 2019, 
založilo Město Hustopeče veřejnou sbírku za 
účelem shromáždění fi nančních prostředků 
na úhradu léčebných nákladů, na rehabilitač-
ní pobyty, terapie a pořízení kompenzačních 
pomůcek pro paní Ivu Záděrovou z Hustopečí, 
která zůstala po pádu z koně ochrnutá.

Iva Záděrová navzdory dlouhodobému 
urputnému boji s následky nehody zemřela, 
sbírka byla tudíž ukončena ke dni 24. září 2022, 
kdy na účtu zůstalo 128 892 Kč.

Po dohodě s pozůstalou rodinou 
a Krajským úřadem Jihomoravského kraje 
byly z těchto prostředků zaplaceny výdaje 

na pohřeb a pořízení pomníku na hřbitově, 
celkem ve výši 38 498 Kč. Zbytek měl být dle 
pokynů kraje použit na podobný účel, jako při 
zřizování sbírky.

Město proto navrhlo zbylých 86 476 Kč 
odeslat na účet Diakonie Betlém v Klobou-
kách u Brna, která poskytuje pobytové služ-
by sociální péče kromě jiného i dospělým 
osobám s tělesným, mentálním a kombino-
vaným postižením nebo autismem. S tímto 
rozhodnutím Krajský úřad JMK souhlasí.

Věříme, že stejného názoru jsou i všichni 
dárci, kteří do sbírky přispěli. Za každý dar 
děkujeme.

Finance ze sbírky pro Záděrovou poputují do Diakonie Betlém 

 13. 10. Alšova, Údolní, Komenského, Brněn-
ská, Generála Peřiny, Tyršova a další ulice 
města byly v uplynulých týdnech osázeny 
novými lampami veřejného osvětlení. Do 
konce roku město vymění především kvůli 
úsporám energií celkem 422 pouličních svíti-
del.

Dotační titul Efekt hradí 80 % pořizovacích 
nákladů do výše 5 milionů korun, v letošním 
roce město doplatí necelý milion. O dotaci je 
možné žádat opakovaně každý rok. „Do konce 
tohoto roku stihneme dokončit práce, proto 
příští rok můžeme žádat znovu. Snad budeme 
opět úspěšní,“ věří starostka Hana Potměšilová.

Hustopeče získají moderní úsporné lampy, 
které instaluje společnost ČEZ. „Jsou to 
moderní LED svítidla, která se vyznačují vyšší 
svítivostí, zvyšuje se bezpečnost na komuni-
kacích, eliminuje se rušivé světlo do okolních 
budov. Navíc jsou připraveny na umístění řídí-
cího modulu pro případ, že by město chtělo 
rozšiřovat inteligentní síť Smart City,“ popisuje 
Petr Šebesta, vedoucí odboru realizace společ-
nosti ČEZ.

Největším přínosem pro Hustopeče však 
zůstává, že se rapidně sníží roční náklady na 
provoz a servis veřejného osvětlení. „Výcho-
zí spotřeba v Hustopečích je přes 170 MWh 
ročně, ale díky této výměně se dostaneme na 
odhadovaných 40 MWh. Navíc není potřeba 
dalších přídavných servisních úkonů,“ dodává 
Šebesta.

Pokud se městu podaří získat dotaci i příští 
rok, znamenalo by to, že Hustopeče budou mít 
kompletně obnovenou celou soustavu veřej-
ného osvětlení. „Myslím si, že v Hustopečích je 
už pěkně vidět, kde jsou nová světla instalová-
na, že si toho občané všimli. My si pak všimne-
me těch úspor, které očekáváme,“ zhodnotila 
starostka.

-nov-

Veřejné osvětlení s novými LED lampami

Spolu s novými světly se pojí i úspora nákladů na provoz a servis. 
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Sbírka na pomoc obcím, které zasáhlo tornádo
 13. 10. Stále máme v živé paměti událos-
ti 24. června roku 2021, kdy obce Břeclavska 
a Hodonínska zasáhlo ničivé tornádo.

Obce Mikroregionu Hustopečsko se shodly 
již druhý den, tedy 25. června, na nutnosti rych-
lé a účinné pomoci zasaženým obcím. Rozhod-
ly se proto založit veřejnou sbírku, protože 
již tehdy bylo jasné, že fi nanční prostředky 
budou potřeba nejvíce. Vypsání sbírky se 
jménem všech obcí mikroregionu ujalo Město 
Hustopeče.

Veřejná sbírka Pomoc obcí Mikroregionu 
Hustopečsko obcím na Břeclavsku a Hodo-
nínsku na odstranění škod způsobených 
tornádem byla zahájena dne 29. 6. 2021 a byla 
ukončena k  5. 6. 2022.

Po dobu konání sbírky na ni přispívaly obce, 
právnické i fyzické osoby, a to formou fi nanč-
ního příspěvku na zřízený transparentní účet 
nebo do pokladniček.

Byla vybrána celkem částka
4 856 063,46 Kč

Z toho bylo zasláno:
• Obci Hrušky 2 426 159,73 Kč
• Městysi Moravská Nová Ves 2 426 159,73 Kč
• Na bankovní poplatky byla uhrazeno 
   3 744, - Kč

Děkujeme všem, kteří na sbírku přispěli 
a pomohli tak dobré věci.

Alena Fantová, 
Majetkoprávní odbor MěÚ Hustopeče
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

V minulých měsících byla hlavní náplní aktu-
alizace Strategického rámce dokumentu MAP. 
Ten obsahuje rozvojové plány škol a zařazení 
plánované akce školy je podmínkou pro získá-
ní podpory nejen z operačního programu IROP. 
Zahájili jsme i plánování implementačních 
aktivit pro období od prosince 2023 do prosin-
ce 2025. V pracovních skupinách se budeme 

snažit naplánovat, ve spolupráci s pedagogy 
a dalšími aktéry, kteří se jakýmkoliv způso-
bem podílejí na práci s dětmi a žáky v našem 
regionu, smysluplné aktivity, které povedou 
k dalšímu rozvoji a zkvalitňování výchovy 
a vzdělávání dětí a žáků, a to nejen ve školách.

Všechny ofi ciální informace o dokumen-
tech MAP, o výstupech z jednání řídícího 

výboru, realizačního týmu i pracovních skupin, 
jakož i všechny kontakty na členy RT, najdete 
na webové stránce projektu www.maphusto-
pecsko.cz.

Události nejen ze života v našich školách 
a v institucích neformálního vzdělávání najde-
te na naší nové platformě NÁSTĚNKA. Tvoří ji 
webová stránka obsahující pestré informace 
nejen z oblasti vzdělávání v našem regionu, 
ale i nabídku různorodých volnočasových 
aktivit. Součástí je i facebookový profi l, YouTu-
be kanál a instagramový účet. Na facebooku 
je neveřejná skupina Sborovna, kde peda-
gogové diskutují témata z oblasti vzdělává-
ní, na YouTube kanále je možno zhlédnout 
tematická videa i reportáže z dění ve školách. 
Instagram přináší řadu fotografi í. Výstavbu 
a provoz platformy fi nancujeme z dotace JMK 
a z rozpočtu projektu MAP.

V následujícím období budeme připravo-
vat nabídku aktivit pro naše školy, která jim 
poskytne příležitost ke vzájemnému setkává-
ní, předávání zkušeností i zdravému soutěžení. 

Vítáme každý dobrý nápad z řad rodičů dětí 
a žáků, ale i ze široké veřejnosti. Sledujte www.
nasenastenka.cz, pište na kontaktní maily, 
které najdete na ofi ciálním webu projektu, 
nebo na fcb: https://www.facebook.com/nase-
nastenka.

Michaela Hradilová,
odborný konzultant projektu

Novinky v Místním akčním plánu vzdělávání na Hustopečsku

MŠ PASTELKA

První měsíce školního roku máme za sebou. 
Ve spodních třídách si nové děti zvykají na 
režim a kamarády. Někde se ještě objevují 
slzičky, ale děti si většinou již zvládají užívat 
celý den bez maminky. Dokonce už společně 
upekly první jablečné štrůdly. 

Daleko větší zábava je u předškoláků. 
Ti poctivě celé září nacvičovali program na 
Burčákové slavnosti, a své vystoupení si jak ve 
čtvrtek, tak v sobotu užili. Za pomoc děkujeme 
i všem rodičům, kteří pomáhali.

Krásné počasí nám nahrává a my si tak 
užíváme pěkného podzimu. Podařila se nám 
zorganizovat i první školní akce, kterou bylo 
Dýňohraní. Společnou prací rodičů a dětí byli 
vydlabaní a nazdobení dýňoví strašáci. Zdobili 
školní dvůr déle než týden.  Pro děti si učitelky 
přichystaly úkoly na školní zahradě. Za snahu 
děti obdržely malou pozornost. Odpoledne 
jsme zakončili u táboráku. 

A tím to všechno nekončí. Každý den se 

radujeme z nových úkolů a akcí. Na poslední 
pedagogické poradě jsme si naplánovali, co 
všechno chceme s dětmi procvičit, zažít či stih-
nout do konce roku. A děti se mají na co těšit… 
Zajdeme si do lesíku, projdeme haloweenskou 

stezku u M-klubu s dětmi z Ukrajiny a příští 
týden nás například navštíví divadlo. 

I vy si užívejte, dokud je podzim krásně 
barevný.

Kolektiv MŠ Pastelka

Děti z MŠ Pastelka jsou v jednom kole
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V říjnu je ve školce již hodně práce

MŠ U RYBIČEK

Barevné podzimní zážitky
První říjnové pondělí se konal ve Velkých 
Němčicích fotbalový turnaj Pohár škol okresu 
Břeclav. Vítězstvím v turnaji se kluci kvalifi -
kovali do jarní části, kde se utkají s vítěznými 
školami z břeclavského okresu. Chtěli bychom 
pochválit celý tým za předvedené výkony 
a urputnou bojovnost. 

Prvňáčci si užili krásné podzimní dopole-
dne. Ráno ve třídě pracovali na svých prvních 
myšlenkových mapách a pak vyběhli na Křížo-
vý vrch, kde sbírali přírodniny, zavařovali. Po 

práci si protáhli tělo a užili si spoustu legrace.
Na podzim začaly děti z prvního stupně se 

svými třídami navštěvovat místní knihovnu. 
Paní knihovnice pro ně přichystaly zajímavé 
programy na rozličná témata. 

V družině si děti prakticky vyzkoušely, jak 
zpracovávat hrozny. Cesta k hroznové šťávě 
nebyla jednoduchá, ale výsledek, sladký 
nápoj, stál za vynaloženou práci.

Děti si odpoledne v družině zahrály i šipko-
vanou. Zazpívat písničku, seřadit klacíky od 

nejmenšího po největší, jít pozpátku. To vše 
zvládly družinové šikulky. Pexesiáda a zvířát-
ka z kaštánků posbíraných po zpáteční cestě 
do školy. Podzim zkrátka nabízí nepřeberné 
množství venkovních aktivit.

Zážitek nabídla i přespávačka IX. A. Dlouhá 
noc byla ve znamení mnoha aktivit. Městečko 
Palermo, trocha sportu, stezka odvahy, promí-
tání fotek z prvního stupně, pizza k večeři 
a horor na dobrou noc.

V říjnu bývá v hodinách informatiky hlav-
ním tématem programování. Probíhá totiž 
CodeWeek! Do výuky byly pozvány lektorky 
EDUXE – Distributor LEGO Education, aby 
dětem na obou stupních představily práci 
s robotickou stavebnicí. 

Víte, že 20. října se slaví Den stromů? 
Druháci si ho užili na Křížovém vrchu. Hledali 
nejširší kmen tohoto kopce, poslouchali zvuky 
lesa, poznávali stromy podle listů či běhali po 
louce a hledali lesní zvířata.

Poslední den v měsíci jsme nejen v hodi-
nách anglického jazyka oslavili Halloween. 
Děti v maskách soutěžily, tančily, procházely 
se po pomyslném mole a předváděly své stra-
šidelné oblečky. 

Kolektiv ZŠ Komenského

ZŠ KOMENSKÉHO
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Děti ze třídy Žabiček a Želviček vystupova-
ly na Burčákových slavnostech s tanečním 
pásmem „Rande“ a při sobotním folklorním 
pásmu „Hejha husy“ jim to v krojích moc 
slušelo. Náměstím se rozléhal potlesk spoko-
jených diváků a děti byly šťastné, že se jim 
vystoupení povedlo.

Dýňování tříd Kuřátek a Koťátek se vydařilo 
a jejich vydlabané dýně zdobí prostory před 
školkou. Děti rodičům zatančily a zazpívaly 
podzimní písničku. Potom si všichni společně 
opekli špekáčky. 

Začíná podzim a děti se učí, co nám podzim 
a jeho plody přináší. Ve všech třídách to krásně 
voní – Sluníčka uvařila polévku z dýně, Želvič-
ky sušily jablka, Žabičky pekly zeleninovou 
pizzu. Malým kuchařům se všechno moc 
povedlo a nebáli se se svým pokrmem pochlu-
bit i ostatním třídám. 

Na školkové zahradě to také žilo, konala 
se tam akce na seznámení se s rodiči, praro-
diči i sourozenci. Opékaly se špekáčky, plnily 
se úkoly kolem školky, maminky a babičky 
se pochlubily svým cukrářským uměním 
a přinesly ochutnávku svých nejlepších recep-
tů. Už teď máme v plánu mnoho dalších aktivit, 
tak snad se ještě sejdeme na drakiádě nebo na 
lampionovém průvodu. 

Předškoláci se vydali na Hustopečskou 
rozhlednu. Počasí jim vyšlo na jedničku. Cesta 
zpět byla trochu namáhavá, ale všichni ji 
zvládli ve zdraví. 

Ve středu 12. října se celá školka vydala na 
Křížový kopec, kde děti uvítala letní víla. Ta 
děti poprosila, aby jí pomohly najít podzimní 

vílu. Po cestě splnily několik úkolů. Vílu našly 
a ta je odměnila sladkými perníčky.

Venku nám přituhuje, listí na stromech se 
krásně vybarvuje a v naší školce se stále něco 
děje.

Kolektiv MŠ U Rybiček 
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Programuj, kóduj, (de)šifruj
Ve dnech 8.–23. října se konal již desátý ročník 
Evropského týdne programování (CodeWeek). 
Tato iniciativa má za cíl zábavným způso-
bem přiblížit programování a rozvoj digi-
tální gramotnosti. U nás ve škole se konala 
už téměř tradičně, a to napříč všemi ročníky 
a předměty. Programování, (de)šifrování 
a kódy nejsou totiž jen ve světě IT, ale všude 
kolem nás – např. v komunikaci či pohybu. 

Kódovali jsme tedy, co a kde se dalo. Spolu-

žáky, ale i roboty – např. ozoboty, Scottieho 
či tzv. včelky. Napříč ročníky pak žáci dešifro-
vali třeba obrázky nebo zprávy napsané např. 

v Morseově abecedě nebo v binárních kódech. 
A nechyběly ani QR kódy a práce s texty nebo 
LEGO. 

Žáci tak rozvíjeli logické myšlení, prostoro-
vou představivost a základních matematické 
dovednosti, práci ve skupině, rozdělení rolí či 
efektivní nakládání s časem. A jak jim to šlo 
se můžete nejlépe přesvědčit na fotografi ích 
a našich webových stránkách. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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Obrázky rozšifrované pomocí čísel. Žáci programovali cesty tzv. Ozobotům. Scottie go!
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Podzim na Gymnáziu T. G. Masaryka
První dva měsíce nového školního roku byly 
na Gymnáziu T. G. Masaryka opět plné různo-
rodých aktivit.

Hned v úvodu školního roku proběhly 
adaptační kurzy primy, 1. A a 2. A. Na nich 
se všichni prostřednictvím seznamovacích, 
teamových a pohybových aktivit navzájem 

více poznávali. Vybraní sportovci se zúčastnili 
soutěží v atletice v rámci Hustopečských her, 
fotbalového turnaje ve Velkých Němčicích 
a tříčlenný tým reprezentoval naši školu ve 
vědomostně-dovednostní soutěži O pohár 
rektorky Univerzity obrany.

Třídy 3. A a septima rozšiřovaly své pozná-

ní v rámci projektu ,,Sustainable me” v CVČ 
Pavučina. Dopoledne strávili ve společnosti 
anglicky mluvící skupiny lidí z různých koutů 
světa a jejich společným zájmem byla ochra-
na životního prostředí. Osm vybraných příro-
dovědně zaměřených studentů se zúčastnilo 
třídenního pobytu v Bratislavě a zapojilo se do 

Studenti 1. A našeho gymnázia. 
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

projektu 100 vědců do škol.
Kulturně a humanitně orientovaní studen-

ti měli možnost rozvíjet své záliby a doved-
nosti taktéž: např. školní hudební skupina se 
zapojila do vystoupení v rámci Burčákových 
slavností, žáci sekundy se v českém jazyce 
a literatuře formou projektové výuky seznámi-
li v Brně v CVČ v Lužánkách s některými hrdiny 
a hrdinkami z řeckých bájí a prima navštívila 
Městskou knihovnu v Hustopečích. 

Velká pozornost je věnována letošním 
maturantům. V rámci zdokonalení anglic-
kého jazyka se vydali spolu se studenty 

septimy do Brna na anglické divadlo – na 
hru Christmas Carol. Zástupci z Masarykovy 
univerzity pro ně na naší škole připravili před-
nášku o studiu na této vysoké škole. Dále se 
prostřednictvím odborného pořadu Readicon 
netradičně seznamovali např. s fi nancemi, 
zdravotnictvím a ICT. Jako již každoročně se 
vypravili poznávat historii města Hustopečí 
v letech 1918–1945 a zamířili do Městského 
muzea a galerie. Tam pro ně paní ředitelka 
S. Nezhodová a pan galerista M. Vejpus-
tek připravili přednášku a komentovanou 
prohlídku městem, během níž se seznámili 

s kulturními a literárními osobnostmi doby 
a s problematickým soužitím Čechů, Němců 
a Židů. Časovou osu místních událostí uzaví-
raly informace o odsunu Němců po druhé 
světové válce v roce 1945. I letošní maturanti 
byli překvapeni, jak světové dějiny zasáhly do 
konkrétních osudů tehdejších obyvatel.

Výčet hlavních aktivit konajících se v tomto 
období uzavírá výjezd školního parlamentu; 
za odměnu za práci v něm jeho členové navští-
vili Laser Game v Brně.

Za kolektiv pedagogů D. Langarová

Po studijních oborech se i první ročník učeb-
ního oboru třídy Elektrikář silnoproud a Malíř 
a lakýrník účastnil adaptačního kurzu. Ten 
probíhal především v prostorách CVČ Pavuči-
na v Hustopečích. Žáci tak měli možnost 
změnit běžné prostředí školy a procházet 
řadou společných činností.

Na začátku října jsme se s žáky 1. a 2. roční-
ku učebního oboru Malíř a lakýrník vypravili 
do Archeoparku Pavlov. Účastnili jsme se 
programu „Paleolitické umění". Žáci se sami 
stali badateli v expozici muzea a své nálezy 
popsali do skupinových badatelských listů. 
V poslední části výukového programu jsme 
si vyzkoušeli jednu z výrobních uměleckých 
technik, a to linoryt korespondující s pravěký-
mi rytinami.

Dne 21. září 2022 se naše škola zúčastni-
la soutěže „MÁŠ NA TO!“, kterou pořádalo 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského 
kraje. V klání se setkalo 16 škol našeho kraje 
a celkem 35 družstev. SOŠ a SOU Hustopeče 
reprezentovali Alena Svobodová, Alexandr 
Paulík a Denis Pláteník. Žáci, kteří splnili limit 
fyzických testů, obdrželi certifi kát. Podařilo se 
to hochům. Celkově naše družstvo obsadilo 28. 
místo. 

4. října 2022 se třídy ES2, IT3, a IT4 zúčast-
nily Mezinárodního strojírenského veletrhu 
v Brně. Žáci se zde seznamovali s expozice-
mi vystavovatelů a širokou paletou výrobků. 

Elektrotechnické komponenty se nacházely 
prakticky na všech výrobcích a technologiích. 
Zaujali nás především roboti a automatizova-
né technologické linky. 

Ve čtvrtek 6. října 2022 jsme s žáky naší 
školy vyrazili za kulturou do hanácké metro-
pole. Cílem bylo Moravské divadlo a jeho 
inscenace Sluha dvou pánů. Hra svým humo-
rem zaujala všechny v hledišti, od začátku do 
konce hlavní hrdina Truffaldino bavil publi-
kum svými gagy a především svou skvělou 
improvizací. Přestože komedie vznikla před 
mnoha lety, dokáže svou energií a důvtipem 
oslovit i dnešního diváka. 

Česká rada dětí a mládeže v Praze opět 
po roce pořádala ve dnech 13.–15. října 
2022 po celém Česku tři dny dobrovolnických 
aktivit v rámci projektu „72 hodin“. Žáci naše-
ho Domova mládeže se akce zúčastnili již 
podeváté. Okopávali záhony bylinkové zahra-
dy, vyhrabovali listí, kterého nebylo zrovna 
málo, zametali chodníky v okolí školy, sbírali 
odpadky, vytrhávali plevel v záhonech před 
školou. 

Zapojili jsme se do mistrovství škol pIšQ-
worky. Staňka Zelinková, žákyně 3. ročníku 
oboru Veřejnosprávní činnost ziniciovala 
a následně po poradě s vedením školy zorga-
nizovala třídní kola soutěže v oblíbených 
piškvorkách. 20. října 2022 se konalo celoškol-
ní kolo. Zlatou medaili si odnesl žák 1. ročníků 

Informačních technologii Artem Onyshchenko, 
2. místo patří maturantce Aleně Svobodové 
a bronzová medaile Františku Kolomazníkoví. 
Spolu s Phan Gia Phuong Uyen a Stanislavou 
Zelinkovou nás budou reprezentovat v oblast-
ním kole soutěže. Držíme vám palce!

Co se u nás dělo v září a říjnu?

SOU a SOŠ Hustopeče
vás zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
 který se uskuteční 23. listopadu

 od 8.00 do 17.00 hodin. 

Přijďte si prohlédnout prostory školy, 
seznámit se s budoucími spolužáky 

i učiteli a vyzkoušet, jak se dělá řemeslo!

Nabízíme maturitní obory:
Informační technologie 

a Veřejnosprávní činnost,
tříleté učební obory:

Elektrikář – silnoproud, Instalatér, 
Malíř a lakýrník, Strojní mechanik, 

Zedník a zkrácenou formu Elektrikář.

Více informací na
www.sou-hustopece.cz
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POMOZTE NAJÍT DRAKOVI CESTU Z BLUDIŠTĚ
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 29. 9. Na pódiu hustopečského kina zazářily 
v pondělí 26. září další herecké hvězdy. Fanny 

agentura přivezla komedii Manželský čtyř-
úhelník na horách a místní kinosál praskal ve 

švech. Svých hereckých rolí se skvěle zhostila 
Ivana Jirešová, Dana Homolová, Martin Sitta 
a Vladimír Kratina.

Právě Kratina, pro některé stále známý 
jako „Drtikol“, se hustopečským divákům 
předvedl už minulý rok v divadelní hře Sexem 
ke štěstí. A místní obecenstvo si velmi pochva-
luje. „Vybavuju si, že bylo vždycky báječné, 
a doufám, že dneska budeme báječní my 
i publikum,“ přeje si herec Kratina.

Toto přání, vyslovené ještě před představe-
ním, bylo vyslyšeno. Herci předvedli strhující 
komedii popisující situaci, kdy si dva manžel-
ské páry, jeden mladší a druhý starší, vyjedou 
společně na hory. Každý z manželů plnil svou 
specifi ckou roli, a tak začaly vznikat první 
momenty, kdy se diváci začali popadat za 
břicho. Představení satiricky poukazovalo na 
klasické rozpory mezi muži a ženami a herec-
ké výkony u publika sklidily neutichající smích 
i několik bouřlivých aplausů i během samot-
ného představení. 

-slam-

 11. 10. Spodní část Dukelského náměstí 
se v sobotu 8. října proměnila v jedno velké 
tržiště. Druhý ročník Sousedského blešáku 
byl přesunut z deštivého září do nejistého 
října, ale risk se pořadatelkám z Marketingu 
a kultury vyplatil. Přestože nesvítilo sluníč-
ko, panovaly v Hustopečích příjemné teplo-
ty, které ke stánkům s bazarovým zbožím 
i domácími pochutinami přilákaly stovky lidí.
O dobrou atmosféru se postaral nejen harmo-
nikář Pavel Vintrlík, ale i Bar u MaKových 
panenek, který nabízel degustaci vín, kávu, 

vinné střiky i limonádu pro děti. Ani o jídlo 
nebyla nouze. Kromě klasického opékání 
špekáčků si návštěvníci pochutnali na krajíci 
se škvarkovou pomazánkou a veleúspěch skli-
dily čerstvé minikoblížky.

Sousedský blešák se může chlubit origi-
nálním doprovodným programem. Letos 
se návštěvníci mohli podívat do podzemí 
Dukelského náměstí. Otevřena byla krypta 
pod kostelem i Freudenreichůch sklep pod 
muzeem. Odvážné děti pomáhaly vysvobodit 
bílou paní, která se usadila pod parkovištěm 

u staré pošty. A v domě paní Nohelové byla 
otevřena dílnička tety Věry, kde si každý mohl 
vytvořit originální obraz po vzoru kameno-
tisku a vyzdobit jím zdejší sklepení. Posezení 
v parku u kostela dětem zpříjemňovaly herní 
prvky z přírodního arboreta v Němčičkách 
a dospělí si v poklidu procházeli stánky nabí-
zející za pár korun krásné kousky od obleče-
ní přes dekorace až po sportovní vybavení. 
Přátelskou atmosféru završil koncert brněnské 
kapely NaMars, která vyhrávala až do setmění.

-nov-

Manželský čtyřúhelník pobavil diváky

Sousedský blešák zaplnil náměstí i podzemí

Diváci se při divadelní hře popadali smíchy za břicha.

Freudenreichůch sklep pod muzeem. Dílnička byla připavena v domě paní Nohelové.Bílá paní se usadila pod parkovištěm u staré pošty.
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HUSTOPEČE SE BAVÍ
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 11. 10. Nad Hustopečemi se v neděli 
9. října objevil drak – přesněji celý houf draků, 
těch na provázku, které pouštěly u hustopeč-
ské rozhledny děti se svými rodiči. Tradiční 
podzimní akci i tentokrát uspořádala Farnost 
Hustopeče a lepší den si nemohli vybrat. 

Letošní ročník Drakiády se opravdu vyve-
dl. „Jak se tak koukám kolem sebe, draků je ve 
vzduchu spousta, dětí a rodičů taktéž, sluníč-
ko svítí, vítr fouká, já myslím, že lepší počasí 
jsme si snad ani nemohli přát. Vypadá to, že 
se všichni náramně baví, tak snad nám to ještě 

nějakou dobu vydrží,“ pochvaluje si organizá-
tor Petr Najman.

Všichni zájemci se mohli v 15 hodin sejít 
u kostela a společnou procházkou vyrazit 
směrem k mandloňovým sadům. Někteří však 
vyrazili po vlastní ose. „U kostela se nás sešlo 
tak 20, tak jsme doufali, že nás bude trochu 
víc, a jakmile jsme přicházeli pod rozhlednu, 
už jsme viděli nějaké draky. Nakonec je nás tu 
taková spousta, že to ani nespočítám,“ raduje 
se Najman.

Drakiáda byla na dlouhou dobu poslední 

událostí, kterou místní farníci pořádají. Sami 
už však netrpělivě vyhlíží další akce, kam 
budou moci pozvat rodiče a jejich děti. „Máme 
tam nějaké odpoledne na misijní neděli, kdy 
máme naplánován štrúdlování s překvapením 
pro děti, ale většina akcí přijde až po novém 
roce, třeba karneval, nebo doufáme, že se nám 
vyvede Děckanáda, na kterou chodí většina 
dětí. Tak uvidíme, jak se nám všechno podaří,“ 
přemýšlí nahlas farník Najman.

-slam-

Nad Hustopečemi létali draci

Největší radost z pouštění draků měly děti. 
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 14. 10. Do městské knihovny zavítali 
manželé Hořínkovi. Cestovatelé, kteří navští-
vili přes 60 zemí světa, seznámili zájemce se 
svými zážitky z cesty na Galapágy.

Manželé o cestě napsali a vydali i knihu 
s názvem Galapágy – peklo i ráj. A přestože 
svou cestu podnikli již před 14 lety, o osud 
souostroví se zajímají dodnes. „Galapágy jsou 

opravdu rájem i peklem. Dříve to byl panen-
ský ráj, nedotčený člověkem, kde se příroda 
vyvíjela naprosto přirozeně a vyskytovali se 
tam živočichové i rostliny, které byste nenašli 
nikde jinde. Žily tam třeba obří želvy, které se 
dožívaly až 150 let. Pak stačilo, aby tyto malé 
ostrovy objevil člověk, zanesl tam jiná zvířa-
ta a najednou se z toho stalo peklo. Přestože 

v dnešní době už 97 % ostrova je chráněným 
územím, stále je tam co napravovat, pokud to 
vůbec půjde. Běžný turista tam může pouze 
s průvodcem, a to maximálně na 8 dnů. Ale 
můžu říci, že vás ty scénerie opravdu vezmou 
za srdce, Byl to pro mě neskutečný zážitek,“ 
vzpomíná Dana Hořínková.

S cestováním a dokumentováním cest začal 
Stanislav Hořínek sám, později se k němu 
přidala i jeho žena, a to právě při cestě na Gala-
págy. „Já jsem do svých 44 let takzvaně seděla 
doma. Pak jsme se poznali se Standou a když 
mi řekl, že mě vezme na Galapágy, tak to pro 
mě bylo něco neskutečného. Okamžitě se mi 
cestování zalíbilo,“ usmívá se Hořínková.

Společné cestování manžele baví stejně, 
jako povídání o něm. „Já cestuji už skoro 50 let. 
Začal jsem ve Francii ještě za dob komunismu, 
kdy cestování tak jednoduché nebylo. Paříž 
mě naprosto okouzlila a motivovala poznávat 
další a další místa. Nejdál jsem zatím byl ve 
Francouzské Polynésii, ale třeba i v Grónsku,“ 
říká Stanislav Hořínek, jehož fotografi e jsou 
opravdu strhující.

-nov-

Manželé Hořínkovi představili svou cestu na Galapágy

I po 14 letech jsou vzpomínky na Galapágy silné. 



STR 13HUSTOPEČSKÉ LISTY   11 | 22

15. 10. Ten, kdo chtěl v pátek 14. října zažít 
kousek Španělska, nemusel nutně nasednout 
do letadla. Stačilo zavítat do hustopečské 
kinokavárny, kde se konal Španělský večer 
v rámci (Ne)malých pátků. Energické tóny 
a kroky rytmického flamenca přivezlo Peublo 
Flamenco z Brna.  
Většina lidí si pod pojmem flamenco vyba-
ví pravděpodobně pouze tanec. Jen o něm 
to však není. „Tanec je to, co člověka nejvíce 
zaujme, nesmíme ale zapomínat na to, že 
flamenco znamená i hudbu, zpěv. Základ 
flamenca pro mě leží především v textech, 
které vychází z folkloru. Flamenco leží na 
pomezí folkloru a uměleckého žánru, protože 
jde svojí cestou a má svůj vývoj a důležité je 

také vědět, že flamenco pochází z Andalusie, 
tedy z jižního Španělska,“ vysvětluje tanečnice 
Hana Iridani.  
Vystoupení u diváků strhlo takové ohlasy, že 

umělce odměnili dokonce potleskem vestoje. 
Ti je zase na oplátku naučili pár flamencových 
kroků, aby neodcházeli pouze s příjemným 
kulturním zážitkem, ale také novými doved-
nostmi a tancem v krvi. „Návod na to, jak se 
sžít s flamencovým rytmem je hodně poslou-
chat – nahrávky, živé flamenco a časem si 
to člověk naposlouchá a dostane se do toho. 
Skutečně je to folklor, protože ve Španělsku 
se věnuje flamencu často od dětství, přijíma-
jí neustále kulturu, hudbu, takže poslech je 
nejpřirozenější cesta, jak se do toho dostat,“ 
usmívali se spokojená tanečnice po skončení 
příjemného večera.

-slam-

Kinokavárna ožila Španělským večerem

Návštěvníci se mohli těšit také na malý kurz flamenca.

Návštěvníci si večer zpříjemnili sklenkou vína.

Od Diváckého putování neodradilo ani nevlídné 
počasí. 

 18. 10. Sobota 15. října přinesla přímo ukáz-
kové sychravé podzimní počasí. Ani to však 
neodradilo téměř dvě stovky odhodlaných 
chodců, běžců i cyklistů, kteří se vydali na 
Divácké putování Maryša. To letos oslavilo 
45. výročí. 

Start i konec byl situován do CVČ Pavuči-
na a někteří vyráželi už v sedm hodin ráno. 
Na startu se účastníci zaregistrovali, vyplnili 
startovní průkaz a dostali popis tras s mapkou, 
aby věděli, kudy mají putovat. Do startovního 
průkazu pak po cestě sbírali razítka ověřující 
úspěšné absolvování dané trasy. Pěších tras 
bylo celkem šest a jejich délka se pohybovala 
mezi 5 a 40 kilometry. Účast byla i přes nepří-
zeň počasí opravdu vysoká. Organizátoři už 
v půl 10 napočítali 120 putujících a měli radost, 
že je tato aktivita i po téměř půlce století stále 
oblíbená. „Pochod vznikl v době, kdy já jsem 
se narodil a začali ho naši členové, hlavně pan 

Hunkař, a hledali trasy, vydali se směrem na 
Diváky, kde byl a je Památník bratří Mrštíků – 
vybrali si Maryšu – podle té se naše putování 
jmenuje,“ dodává pořadatel Ovísek.

Po 45 letech organizování takové akce už je 
záhodno ohlédnout se zpět a zhodnotit, jak 
se putování vlivem času proměnilo. I nad tím 
pořadatelé přemýšlí a kladou si otázku, zda 
je Divácké putování Maryša udržitelné i do 
dalších let. „Děláme to pro místní lidi, kteří 
chodí pravidelně, snažíme se nedělat tomu 
velkou reklamu, aby akce zůstala „domácká“. 
Máme problém s personálním obsazením, 
které je rok od roku horší… Kolikrát si člověk 
říká, jestli mu to stojí za to, ale potom, když 
se vrátí 150 spokojených lidí, tak víme, že má 
smysl v našem počínání pokračovat,“ usmíval 
se spokojený pořadatel.

-slam-

Klub turistů lákal na putování Maryša
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 18. 10. Kdo by neznal jednu z nejpopulár-
nějších českých televizních pohádek Princo-
vé jsou na draka s Janem Čenským a Ivanou 
Andrlovou v hlavních rolích, která se dodnes 
stále vysílá. Do její divadelní adaptace se 
pustil Divadelní spolek bratří Mrštíků v Bole-
radicích, který ji přivezl i do Hustopečí. 

Zpracování ověřeného tématu bylo pro 
herce i režiséra velkou výzvou. „Televizní 
a divadelní verze pohádky je trochu jiná. My 
se držíme divadelního originálu Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře, která se od televiz-
ní pohádky trochu liší. Celé pojetí bylo vlastně 
úplně jiné, protože je samozřejmé, že některé 
televizní zákonitosti nejdou převést na diva-
delní prkna a naopak. Ale byla to krásná práce. 
Myslím si, že herci své role uchopili velmi 
kreativně a že do toho vnesli něco nového. 
Přidanou hodnotou je pro nás i to, že se právě 
v této hře setkává nejmladší generace našeho 
souboru s ostřílenými bardy, takže se mnohé-
mu naučí,“ nešetřil chválou na své svěřence 
režisér Juraj Háder.

Kdo o představení v Hustopečích nestihl, 
nemusí zoufat, pohádka je novinkou a čeká ji 
několik dalších repríz. 

-nov-

Diváci ocenili hru z pera Svěráka a Uhlíře. 

Nová pohádka z Boleradic u diváků bodovala
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 19. 10. Na zahradě M-klubu v Herbenově 
ulici je pro všechny děti a jejich rodiče připra-
vena dýňová stezka s lehkými úkoly. Připra-
vila ji skupinka ukrajinských předškoláků, 
kteří našli zázemí právě v prostorách M-klu-
bu a schází se tu každý všední den v rámci 
adaptační skupiny.

Dýňová stezka je proto také přístupná 
každý všední den od 8 do 15.30 hodin a je 
vhodná pro školáky i předškoláky s dopomocí 

rodiče. Za úspěšné splnění se děti mohou těšit 
na sladkou odměnu a diplom.

Kreativně připravená podzimní aktivita 
slouží jako most mezi ukrajinskými dětmi 
a dětmi z Hustopečí. „Maminky s dětmi sem 
za námi mohou kdykoliv přijít, strávit s námi 
čas, děti si pohrají s našimi hračkami. Dokon-
ce je tu i možnost, že by se k nám nějaké děti 
mohly přidat na stálo, protože máme volné 
kapacity. Samozřejmě je třeba počítat s tím, 

že nejsme klasická školka, ale opravdu dětská 
skupinka. Moc rádi ale mezi sebou kdykoliv 
kohokoliv přivítáme,“ pozvala autorka stezky 
Dita Fialová.

Svou návštěvu zde absolvovaly i děti 
z hustopečských mateřských školek a nutno 
podotknout, že všechny úkoly zvládly na 
jedničku.

-nov-

Vyrazte na dýňovou stezku na zahradu M-klubu

Podzimní aktivita slouží jako most mezi ukrajinskými a českými dětmi. Úkoly jsou vhodné pro školáky a předškoláky.
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Adventní

26. listopadu
od 13.00

PUNČOVÁNÍ
a rozsvícení vánočního stromu
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13.00 Starobřeclavská 
 cimbálová muzika
14.00 Představení soutěžních týmů
14.30 Na káře až do Betléma 

- vánoční příběh
15.30 HB STOP Břeclav
16.40 Vyhlášení nejlepšího punče
17.00 Rozsvícení vánočního stromu

Punče, na které se můžete těšit:
Punč z Ledového království

 Punč od barevných PUNČošek
 Zdravý punč
 Všehoschopný punč
 Punč Hustopečské chasy
 Punč MaKových panenek

Doprovodný program:
Vánoční jarmark • Dílničky pro děti (13.00–16.00) v jídelně kostela sv. Václava

Ochutnávka mladých vín
ve stáncích na náměstí

Přijede svatý Martin
se svojí družinou /11:11/

Cimbálová muzika Slovácko

Vystoupí folklórní kroužek
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Do nedalekých Starovic na rozhovor s ková-
řem Františkem Pechorem přijíždím v říjnový 
podvečer a bloudím v neznámých uličkách. 
Nakonec se navigace umoudří a já nalézám 
kovářskou dílnu, kde omamně voní výheň 
pece a vítá mě usměvavý pan Pechor, jehož 
práci jistě znáte, jen možná nevíte, že ji má na 
svědomí on a jeho silné ruce. 

Kovařině se věnujete přes 40 let. Jaká byla 
vaše cesta k tomuto řemeslu a kde jste se 
mu učil?

Místní zemědělské družstvo potřebovalo 
kováře, a jelikož oba moji rodiče tam pracovali, 
tak za námi v mých 14 letech přišel kádrovák 
s nabídkou učení se tomuto řemeslu. Tenkrát 
se to tak dělalo, že si podniky vychovávaly 
svoje učně. Mně to v těch 14 letech bylo doce-
la jedno, a tak jsem nastoupil na učiliště do 

Divák. Po půl roce jsme se stěhovali do Tavíko-
vic u Znojma. Do té doby by mě ani nenapadlo 
jít se učit na kováře, ale na škole jsem zjistil, že 
to byla ta správná volba. Měli jsme výborného 
mistra, ten nás vedl i k umělecké kovařině, což 
se mi líbilo, protože jsem moc rád maloval.

Rozvíjel jste se tedy v té umělecké kovařině 
dál?

Tu jsem dělal spíš až po práci. Po vyučení 
jsem šel na vojnu. V té době jsem už chodil se 
svou nynější manželkou a chtěli jsme bydlet, 
tak jsme si zažádali u družstva o byt. Podal 
jsem si přihlášku na UMPRUM do Turnova, 
protože v učení jsem měl moc hezké výsled-
ky. Na to mi bylo řečeno, že až si odpracuju 
ty tři roky, které za mne družstvo platilo, tak 
pak můžu jít studovat dál... jenže pak se na 
to nabalily další události a nakonec z dalšího 
studia sešlo. 

V pohádkách je vaše povolání často 
vnímáno téměř romanticky až idylicky – 
spousta ohně, páry, syčení, údery kladiv, 
korbely s pivem na hašení žízně... Je to tak 
však i ve skutečnosti? 

Dříve možná ano, ale já nejsem moc piják 
piva, takže u mě to tak nefunguje. 

Jak moc do vaší práce vstupují moderní 
technologie? Pracujete při realizaci 
zákazníkova přání např. i s grafi ckými 
programy na počítači? 

U kovařiny se pořád musíte něco učit. Doba 
jde rychle dopředu a i já se musím na změny 
adaptovat, ale naštěstí mi to problémy nedělá. 

Vaše dílna se nachází v prostředí vinných 
sklepů, které si přímo říkají o spojení 
s nejrůznějším kovaným zdobením. Jak 
velkou část vaší produkce tvoří právě 

U šálku kávy s mistrem kovářem

Františkem
Pechorem

František Pechor

■ Žije a pracuje v nedalekých 

Starovicích.

■ Vyučil se kovářem a podkovářem.

■ Po vojně začal pracovat 

v Zemědělském družstvu Uherčice. 

■ Od roku 1991 pracuje jako 

soukromník. 

■ Podílel se na restaurování mnoha 

historických památek (jeho mříže 

zdobí i Pražský hrad).

■ Jeho práci můžete obdivovat také 

v Hustopečích.

■ Je členem Kovářského 

společenstva.
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výrobky pro vinaře? (rozhlížím se po kovářské 
dílně a upoutá mě pětice motyček)

Vinaři jsou moji typičtí zákazníci. Často 
vytvářím například kování na dveře sklepa, 
mříže nebo zábradlí (ukazuje na rozpraco-
vané zábradlí ve své dílně). Jinak moje škála 
tvorby je docela široká. Málokdo možná ví, 
že v Hustopečích jsem dělal všechny mříže 
a zábradlí na novém kostele na náměstí, větši-
nu kovářské práce v domě U Synků, u pana 
Hytycha, u Vrbů. 

Poslední velká věc byl baldachýn na nově 
zrekonstruovanou Rajhradskou studnu, to 
byla velká výzva. Tam jsem mohl zrealizovat 
i vlastní myšlenky a moc mě to bavilo. 

Hodně jsme spolupracovali s bývalým 
děkanem Římskokatolické farnosti panem 
Fišerem, na to rád vzpomínám. S tím jsme 
spolupracovali na pracích na kurdějovském 
kostele. Pan děkan byl velký stavař. 

Je něco, co vás 
nebaví kovat?

Tím, že dělám 
všechno, tak tím 
jsem neměl problém 
se tady udržet. 
Kdybych se specializoval 
například jen na umělec-
kou kovařinu, tak by to bylo 
horší. Tady to nejde. Když pracujete a žijete 
mezi vinaři, tak musíte umět vyrobit svícen, 
motyčku... o ty je dost velký zájem. Lidé je za 
mnou chodí kupovat a pak je dávají svým blíz-
kým jako dárky. 

Je o kovářské řemeslo zájem i mimo hranice 
našeho regionu či dokonce v zahraničí? 
(přemýšlím, že ta motyčka je opravdu moc pěkná, 
ta by se mi hodila)

Kováři budou, momentálně je jich na učení 

dost. Ale budou to mít velmi 
složité, protože zařídit si svou 
vlastní dílnu představuje velké 
počáteční náklady. Nedej Bože, 

když je to po čase přestane bavit. 

Kdybyste se tenkrát v učení 
nerozhodl jít cestou kováře, jakému 

jinému oboru byste se dnes nejspíše 
věnoval?

V té době bylo moderní chodit na autome-
chanika nebo opraváře zemědělských strojů, 
ale mně to bylo jedno, takže jsem se nechal 
zlákat na kovařinu a bylo to očividně správné 
rozhodnutí. 

Děkuji za rozhovor a prosím, vezmu si jednu 
tu motyčku. (P.S. za ni jsem dostala doma velkou 
pochvalu a brzy vyrazíme pro další)

-otah-
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HUSTOPEČSKÉ DOBROTY

LISTOPADOVÝ VÝLET
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Vážení čtenáři, vítáme vás u nové rubriky 
s tipy na výlet do okolí Hustopečí. 

Jelikož je naše rozhledna z důvodu rekon-
strukce do poloviny listopadu uzavřena, 
pojďme se pokochat výhledem na podzimně 
zbarvenou krajinu z jiných rozhleden. Vybrat 
si můžete rovnou ze šesti rozhleden v našem 
okolí: Starovičky, Velké Pavlovice, Zaječí, Přítlu-
ky, Kobylí nebo Židlochovice. 
■ Rozhledna U Obrázku svou siluetou připo-

míná kostel sv. Kateřiny v přilehlé obci Staro-
vičky. Ze zmíněných rozhleden je nejmenší, 
ale zároveň nejnovější. 

■ Základní charakteristikou rozhledy Sluneč-
ná ve Velkých Pavlovicích je nezvyklé vychý-
lení a atypický tvar. Má připomínat keř révy 

vinné a jako k jedné z mála se k ní dopravíte 
i autem. 

■ Rozhledna Dalibor v Zaječí je zděná a mohli 
jste ji třeba zahlédnout ve fi lmu Bobule. 

■ Přítlucký Maják je s téměř 28 m nejvyšší 
zmiňovanou rozhlednou, a proto výhled 
rozhodně stojí za to!

■ Nezvyklý spirálový tvar má rozhledna na 
Kobylím vrchu. Jako jediná svého druhu 
v České republice je zcela bezbariérová.  

■ Druh dřeva použitého při stavbě si nese 
židlochovická rozhledna i ve svém názvu. 
Akátová věž Výhon svým originální tvarem 
připomíná hradní věž. 

Klára a Martina z TIC Hustopeče

Poznejte
okolní
rozhledny
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DÝŇOVÁ POLÉVKA
Suroviny:
• 1 ks cibule

• 2 stroužky česneku
• zázvor dle chuti

• 1 ks dýně hokaido
• 1 ks batát

• zeleninový vývar/bujón
• sůl

• kokosové mléko/30% smetana

Na oleji si osmahneme nakrájenou cibuli 
a poté i česnek s nastrouhaným zázvorem. 
Dáváme pozor, aby se česnek nepřipá-
lil a nezhořkl. Poté přidáme na kost-
ky nakrájenou dýni a batát. Výhoda 
u dýně hokaido je, že se nemusí 
loupat a vaříte ji i se slupkou. Zale-
jeme zeleninovým vývarem, tak aby 
byla zelenina ponořená. Povaříme 
a nakonec zalejeme kokosovým 
mlékem. V případě, že kokosové 
mléko nemáte rádi, použijte klasic-
kou smetanu na šlehání. Úplně 
nakonec vše rozmixujeme tyčovým 
mixérem dohladka. 

Dochutíme solí a ozdobíme dýňový-
mi semínky či čerstvou petrželovou natí.

Autorka receptu a fotografi e: Klára Knápková
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HUSTOPEČE A VÍNO!

 20. 10. V sobotu 19. listopadu se v Hustope-
čích opět po roce sejdou milovníci nejlepších 
tuzemských i zahraničních vín. V konferenč-
ních prostorách Hotelu Amande se uskuteční 
12. ročník Světového duelu vín. Zakladatelem 
a jedním z pořadatelů akce je hustopečský 

vinař a majitel prestižního butikového vinař-
ství Miroslav Hrabal, který s kolegy již několik 
let objíždí proslulé vinařské oblasti po celém 
světě a díky svým bohatým kontaktům přiváží 
do Česka vína, ke kterým se běžný člověk jen 
tak nedostane. „Při těch mnohdy náročných 

a dlouhých cestách potkávám úžasné lidi, 
kteří dělají poctivou práci často v podmín-
kách, které jsou s těmi našimi naprosto 
nesrovnatelné. Viděl jsem pěstovat révu ve 
skalách, v ohromných výškách, v oblastech 
extrémně suchých i horkých. Byl jsem svěd-
kem ručního zpracovávání vína ve stoletých 
sudech i sklízení révy pomocí horolezeckých 
lan, protože vinice nebyla jinak přístupná. 
Z každého místa, která jsme navštívili, 
jsme pak přivezli to nejlepší, co nám místní 
ukázali, a i letos se těším na to, až to všechno 
budeme moci s návštěvníky Duelu společně 
ochutnat a pobavit se o tom, jaké víno se kde 
dělá a co bychom si z toho mohli odnést pro 
sebe,“ vypráví uznávaný odborník na vína.

Přestože bude na Světovém duelu možné 
ochutnat desítky známých i neznámých odrůd, 
největší očekávání pořadatelé i návštěvníci 
vkládají do Ryzlinku rýnského a Chardon-
nay. „To jsou dvě odrůdy, které jsou každý rok 
nejvíce vyhledávané, a zcela právem. Jsem 
hrdý, že i letos se nám do Hustopečí podařilo 
sehnat nejlepší Ryzlinky z takových vyhláše-
ných oblastí, jakými jsou německá Mosela, 
rakouské Wachau nebo švýcarský Graubinden. 
K nim dodáme i nejlepší vzorky z Bzenecka, od 
Pálavy či Kounicka,“ těší se Hrabal.

Světový duel vín letos ve znamení exkluzivních Ryzlinků
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se zahradou a parkovacím stáním, v klidné části obce Krumvíř, 
výborná dojezdová dostupnost, 28 km od Brna. Obytná plocha 

102 m², 2x koupelna s WC, podlahové vytápění, venkovní žaluzie, 
příprava na klimatizaci. Přímé autobusové spojení s Brnem.

Ihned k nastěhování.

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_Krumvir.indd   1 20.10.2022   14:11

CÍRKVE

Setkání prvokomunikantů na Petrově
Ve čtvrtek 6. října 2022 se v Brně na Petrově 
uskutečnilo setkání prvokomunikantů, tj. 
dětí, které v uplynulém školním roce přistou-
pily k 1. svatému přijímání.

Z naší farnosti se této exkurze jako součást 
náboženství zúčastnilo 11 dětí a společně 
s panem děkanem P. Janem Nekudou se na 
cestu do Brna vydali vlakem.

Diecézní katechetické centrum pro děti 
připravilo bohatý duchovní program. Po 
příchodu na Petrov a registraci dětí, kterých 
přijelo bezmála 650, se konala mše svatá 
s biskupem Pavlem Konzbulem. Poté se 
skupinky dětí se svým doprovodem vydaly ke 
stanovištím, kde na ně čekala řada význam-
ných osobností a světců v kostýmech – Panna 
Maria, apoštol sv. Petr, sv. Marie Magdaléna, 

sv. Václav a sv. Ludmila, sv. Jan Maria Vianney, 
izraelský král David, sv. Tomáš Akvinský, 
blahoslavený Carlo Acutis a u příležitosti 
200. výročí narození i Johann Gregor Mendel. 
Děti se mohly projít nejenom zákoutími 
katedrály a fary, ale také zahradami pod Petro-
vem a plnit sportovní, tvořivé a poznávací 
úkoly. Zapojily se také do společného projek-
tu, a tím bylo tvoření postaviček, které vhodily 
do balónového koše, anebo přímo na balón 
nalepily.

Nakonec se všichni opět setkali v katedrále 
k závěrečnému svátostnému požehnání.

Cílem této radostné akce bylo povzbu-
zení dětí na cestě víry a upevnění přátelství 
s Pánem Ježíšem.

Lucie Kročilová, doprovod na akci

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Do Brna vyrazilo 11 hustopečských prvokomunikantů.

CHARITATIVNÍ koncert
scholička Hustopeče

neděle 6. listopadu 2022 v 18.00, kostel sv. Václava, HUSTOPEČE Fo
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V září loňského roku hustopečský skautský 
oddíl oslavil 30 let od svého založení., i když 
o rok později z důvodů nemožnosti pořádání 
hromadných akcí. V roce 1990 oddíl založil 
Cipísek (Jiří Lang), který ovšem netušil, stejně 
jako my, nynější členové oddílu, že skautský 
oddíl v Hustopečích již kdysi existoval. Na tuto 
myšlenku nás přivedlo nalezení skautské vlaj-
ky v klubovně hustopečských turistů. Tuto vlaj-
ku našemu oddílu předal vedoucí turistů Petr 
Ovísek. Na vlajce je patrné, že na ní dříve bylo 
vyšito “dívčí oddíl”. Slovo dívčí bylo odpáráno 
a tím vznikla vlajka I. oddílu. Více vhlédnout 
do historie skautingu v našem městě nám 
pomáhá historik Jan Jiráň, který se zabývá 
skautskou historií především v období první 
republiky.

Kromě nedávno nalezené vlajky husto-
pečských skautů existuje několik písemných 
zmínek v časopisech Skaut-Junák a Vůdce, byť 
jde o zmínky velmi krátké. Přesný rok založe-
ní oddílu v Hustopečích zatím není znám, ale 
rozhodně oddíl existoval již v roce 1921, o tři 
roky později to byly už oddíly tři. Vznikl tak 
v období, ve kterém vzniklo velké množství 
oddílů v celém Československu. První písem-
nou zmínku máme v souvislosti s jmenová-

ním skautského okresního zpravodaje pro 
okres Hustopeče, kterým byl Felix Hrdlička 
ze Židlochovic, pod který spadal hustopečský 
oddíl. O několik měsíců později byla okresní 
zpravodajkou jmenována jeho žena. Jistotu 
o existenci dívčího oddílu máme až z května 
1931, kdy byl registrován ústředím. Vznikl tak 
pravděpodobně dříve, nejspíš před registrací 
probíhala již nějaká činnost. Hrdličku na pozici 
zpravodaje ve 20. letech krátce vystřídal Svato-
pluk Štěch, profesor hustopečského gymnázia. 
Další jméno spojené se skautingem bylo Dr. 
Vojtěch Štěch, který byl přímo do Hustopečí 
přeložen v roce 1922 z okresu Německý (dnes 
Havlíčkův) Brod. Nelze potvrdit ani vyvrátit, 
zda oba Štěchové byli nějak příbuzní, nebo se 
jednalo pouze o shodu jmen. K hustopečské-
mu skautingu se váže ještě jedno jméno, a to 
prof. Antonín Novotný, který v roce 1938 vedl 
První moravskou lesní školu, která ovšem 
probíhala u Znojma. Nicméně v době svého 
působení na gymnáziu v Hustopečích v letech 
1937–1938 působil i jako okresní skautský zpra-
vodaj.  V polovině 30. let zde v celém okrese 
bylo 80 skautů (velikost oddílů bývala mnohem 
menší, než je zvykem dnes). Po mnichov-
ské dohodě byla organizace hustopečského 

skautské-
ho okresu 
převedena 
do nově 
v z n i k l é h o 
ž i d l o c h o v i c -
kého skautského 
okresu. Ačkoliv činnost 
skautů v Hustopečích byla přerušena od obsa-
zení Sudet Německem v roce 1938 až do roku 
1945, nejspíš se zde skauting po druhé světo-
vé válce obnovil, neboť nedávno nalezená 
vlajka vykazuje znaky toho, že vznikla po roce 
1939. Ačkoliv se jedná spíše o útržky, které 
musí být doplněny z dalších zdrojů, tak je zde 
dokázáno, že skauting v Hustopečích má jistě 
mnohem větší historii, než se nedávno před-
pokládalo. Tento text tak může být výchozím 
bodem pro další výzkum.

Pokud byste o skautském oddílu v Hustope-
čích před rokem 1990 cokoli věděli, budeme 
rádi, když nás kontaktujete. Buď prostřednic-
tvím telefonního čísla 721 778 018, nebo na 
e-mailovou adresu magda@skautka.cz.

Jan Jiráň (skautský historik), Magdaléna Dybová 
(členka oddílu)

SPOLKY

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Skautský oddíl vzpomíná na svou historii
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Vlajka je oboustranná. Členové oddílu na vánoční oddílovce v loňském roce, na které jsme vlajku dostali.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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20. 10. Už jste někdy slyšeli o závodech 
v pasení ovcí? Ačkoliv se může zdát, že se 
jedná o jednu z dalších recesistických akcí 
spolku Všehoschopných, opak je pravdou. 
Závody v pasení ovcí pomocí ovčáckých psů 
v tradičním stylu si v sobotu na Ovčárně stři-
hlo hned 13 soutěžících. A jedná se o velmi 
náročnou sportovní disciplínu.

V sobotu se na Ovčárně konala soutěž 
v nejvyšší výkonnostní třídě, tedy 3. stupni. 
“Každý závodník dostane své stádečko ovcí, 
všichni mají stejný počet ovcí, ale každý má 
nové vychystané stádo, aby se ovečky moc 
nevysilovaly a nestihly se tu trať naučit,” 
vysvětluje rozhodčí Zuzana Černá.

Soutěž byla určena všem ovčáckým pleme-
nům mimo border kolii – ty mají svůj vlastní 
výkonnostní stupeň a specifi ckou práci. “Co se 
týče 3. výkonnostního stupně, tak ten začíná 
vždycky v nějaké ohrádce, kde je pro psa stádo 
připravené. Pes si stádečko přebere a prochá-
zí pak různě obtížnými překážkami,” popisuje 
průběh soutěžního úkonu rozhodčí.

Handleři, jak se odborně nazývají cvičitelé 
psů, pak mají za úkol společně se psem projít 

všechny připravené překážky. Úkolem bylo 
například přejít nasimulovaný most, chytit 
konkrétní ovečku ve stádu nebo bezpečně 
provést ovečky kolem jedoucího auta.

Závody v pasení ovcí jsou sportem, který 
se hodnotí poměrně obtížně a subjektivně. 
Každý rozhodčí má své oblíbené překážky, 
které do závodu může zařadit a řád to povolu-

je. Za jednotlivé překážky pak rozdává kladné 
či záporné body. Velmi zjednodušeně by se 
dalo říct, že vítězem se může stát ten, který 
dokáže projít všechny překážky bez větších 
obtíží, neztratí ovečky ani je příliš neužene 
a dopustí se nejméně chyb.

-slam-
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SPORT
Hustopeče hostily netradiční závody ovládání ovcí

I ovečky mají své soutěže. 

Na konci září začala nová sezona stolním 
tenistům hustopečského Agrotecu. Do dlou-
hodobých mistrovských soutěží mají přihlá-
šeny 3 družstva dospělých a také 3 družstva 
mládeže. V celkovém pohledu to představuje 
za sezonu odehrát 66 mistrovských utká-
ní mužů a 43 mistrovských utkání mládeže, 
a to už je pořádná porce. K tomu se mládež-
níci z oddílu zúčastňují všech turnajů v rámci 
okresu a kraje, takže v podstatě není žádný 
volný víkend. Předseda oddílu Jan Matlach 
k tomu říká: „Rozšířili jsme počet mládežnic-
kých družstev, protože počet členů mládeže se 
neustále zvyšuje, jenom teď přišlo 11 nových 
dětí, museli jsme rozšířit počet tréninko-
vých hodin a děti jsme rozdělili do kategorií 
pokročilí a začátečníci. Je to tak pro všechny 
i trenéry lepší, trénují menší skupiny, může-
me se dětem více věnovat. A tím, že máme 
v soutěžích více družstev, tak dostane více dětí 

možnost měřit svoje síly se soupeři z okolních 
oddílů. A mládež si vede zatím v soutěžích 
výborně, A družstvo a B družstvo ještě nepro-
hrály a C družstvo má jedno vítězství a jednu 
porážku. Rovněž se mladí stolní tenisté zúčast-
nili krajských turnajů v Hodoníně, Dubňanech, 
Lednici a Strážnici. I zde jsme dosáhli velmi 
dobrých výsledků i když konkurence v kraji 
je již skutečně velká. Ale jsme velice rádi, že 
máme tolik dětí v oddíle a že je stolní tenis 

baví. A družstvo mužů, hrající druhou nejvyšší 
soutěž v rámci republiky odehrálo zatím pouze 
dvě utkání a zvítězilo 10 : 4 ve Zlíně a následně 
remizovalo 9 : 9 v Novém Jičíně, remíza v Jičíně 
nás mrzí, protože jsme vedli již 8 : 4, ale závěr 
jsme nezvládli. B družstvo mužů, hraje kraj-
skou soutěž a má zatím 2 vítězství a 2 porážky 
a C družstvo v okresním přeboru 2. třídy má 
3 vítězství a 1 porážku. Takže se začátkem sezo-
ny panuje v klubu absolutní spokojenost.

Anastasiia Dreits – nová posila 
hustopečských stolních tenistů

Do Hustopečí se přestěhovala Anastasiia 
Dreits, která je ukrajinské národnosti. Její 
maminka učí v Šakvicích na základní škole 
a Nasťa navštěvuje základní školu Komen-
ského. Předtím bydlely v Bystřici nad Pern-
štejnem a Nasťa hrála stolní tenis v Tišnově. 
A po přestěhování do Hustopečí přestoupila 
do našeho oddílu stolního tenisu. V Tišnově 
se naučila stolní tenis výborně, momentálně 
je v našem oddíle mezi mládeží nejlepší. Je 
nesmírně pilná v tréninku a nejraději by tréno-
vala pořád. Dostává šanci si zahrát i v druž-
stvech dospělých a vede si skutečně výborně. 
Jsme moc rádi, že ji v oddíle máme a že mezi 
nás bez problémů zapadla. S ní budeme bojo-
vat o titul okresního přeborníka v družstvech.

Jan Matlach, předseda oddílu

Sezona stolních tenistů v plném proudu

Nová posila Anastasiia Dreits.
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Stříbrné družstvo letošní Zajícovy ligy - atleti TJ Agrotec Hustopeče.

Sedm závodů měl letos seriál atletických 
závodů pro přípravky a žactvo s názvem Zají-
cova liga, který vyvrcholil v polovině října 
v Moravském Krumlově zdejším krosem. Už 
před posledním dílem seriálu bylo jasné pořa-
dí družstev na prvních třech místech, a tak si 
mladí hustopečští atleti jeli do Krumlova pro 
stříbrné medaile. Bojovat se ale muselo nejen 
o pořadí v tomto závodě, ale hlavně o body do 
celkového pořadí jednotlivců, kde jsme měli 

hned několik želízek na medailová umístění.
Samotný závod nám přinesl pět medailí. 

Stříbro vybojovali Martin Krůza a Tomáš Julí-
nek, bronz přidali Vojtěch Homola, Mirosla-
va Jankechová a Radek Denemark. „Krosové 
běhy nejsou naší silnou zbraní, a tak každý 
podobný úspěch je pro nás velmi cenný,“ řekla 
nám trenérka Hustopečské atletiky Micha-
ela Houdková. „Ještě větší radost ale máme 
z celkových výsledků jednotlivců v Zajícově 

lize. Abyste se dostal na nejvyšší příčky musíte 
mít dobrou formu po celou sezónu a nemůže-
te si dovolit větší výpadky. A to se podařilo pěti 
našim závodníkům.“ Za celkové pořadí v seriá-
lu si odvezli domů zlaté poháry Nikola Seďová 
a Sofi e Babáčková, stříbrné bratři Martin a Vít 
Krůzovi a bronzový pohár veze domů Anežka 
Fojtíková.

-had-

Hustopečští atleti druzí v Zajícově lize

Úspěšná hustopečská přípravka, která na krajském fi nále Zlaté ligy získala devět medailí a bronzový pohár 
v soutěži starší přípravky.

Sedm zlatých medailí získali nejmlad-
ší hustopečští atleti ve fi nále tzv. Zlaté ligy 
přípravek Jihomoravského kraje v Brně. Tím 
ovládli medailové pořadí všech zúčastně-
ných oddílů. Do fi nále soutěže mladší a starší 
přípravky se probojovalo v každé ze čtyř disci-
plín 24 nejlepších. Diváci na atletickém stadio-
nu na Palackém vrchu byli svědky napínavých 
bojů, kdy o pořadí na předních místech rozho-
dovaly často jen setiny vteřin nebo několik 
centimetrů. 

Z hustopečských závodníků zazářili zejmé-
na Martin Krůza, který vybojoval zlato v běhu 
na 60 m a ve skoku dalekém, a Bára Bulo-
vá, která byla nejlepší v dálce a v běhu na 
300 m. Oba dva byli také součástí zlaté štafe-
ty 4 × 60 m MIX mladší přípravky. Mezi starší 
přípravkou se prosadila Zora Potůčková, která 
vyhrála závody v hodu míčkem a ve skoku 
dalekém, když v obou případech překonala 
letošní nejlepší výkony sezóny. Stříbro v hodu 
míčkem a bronz ve skoku dalekém ve stejné 
kategorii získal Samuel Kos.

-had-

Skvělé výkony ve fi nále Zlaté ligy
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Pro letošní soutěžní sezonu 2022/2023
 volejbalový svaz ČR provedl změnu v názvech 
jednotlivých kategorií v souladu s evropským 
standardem. Dříve známé kategorie žákyň, 
kadetek či juniorek jsou již minulostí, nově 
jsou to kategorie U16, U18, U20. Navíc byla 
nově vytvořena kategorie U22. Z těchto důvo-
dů došlo k posunu jednotlivých věkových 
skupin. Tato skutečnost měla dopad na husto-
pečské hráčky v bývalé kategorii kadetek, kdy 
se zkušená nahrávačka Tereza Nálezná věkově 
posunula do kategorie U20, zatímco všechny 
její spoluhráčky patřily do kategorie U18. Na 
druhé straně se do týmu vrátila nahrávačka 
Veronika Krušinová, která věkově už soutěž 
kadetek hrát nemohla. Po dohodě hráček 
s trenérským týmem bylo rozhodnuto přihlá-

sit soutěž U20, i s vědomím, že pro většinu 
hráček jde nejen o posun do vyšší věkové kate-
gorie, ale především o posun výkonnostní. 

Další změnou pro hráčky je i herní systém, 
kdy se nehraje turnajovým systémem, ale 
dlouhodobým čtyřkolovým polským rozloso-
váním, na tři vítězné sety. Pro tým to znamená 
větší časovou náročnost a častější zápasy.

K dnešnímu dni mají hustopečské hráčky 
za sebou již šest zápasů. Poprvé v této sezoně 
nastoupily 24. září ke dvojzápasu s družstvem 
Lokomotiva Fosfa Břeclav. V prvním zápase 
se našemu týmu podařilo vyhrát jeden set 
a konečný výsledek tak byl 3 : 1 pro domácí 
Břeclav. V druhém vzájemném utkání hráčky 
jednoznačně nestačily a prohrály 3 : 0 na sety.

Další dva zápasy se odehrály 1. října na 

domácím hřišti v Hustopečích proti týmu 
TJ Sokol Jehnice. Bohužel v obou zápasech 
družstvo našich hráček podlehlo soupeřkám 
0 : 3 na sety. Nejnapínavější byl poslední set, 
kdy se týmy o vítězství přetahovaly až do stavu 
24 : 26.

Poslední dvojzápasovou bitvu svedly naše 
hráčky ve výjimečném pátečním termínu 
14. října proti týmu KP Brno D. Silnému soupe-
ři hustopečské volejbalistky opět podlehly 
v obou zápasech 3 : 0 na sety.

Nyní má tým před sebou přestávku 
v soutěžní sezoně do 19. listopadu, kdy jej čeká 
další soupeř. Hráčky tak mají čas na sbírání sil 
a motivace do nadcházejících soubojů.

-jš-

Hustopečské volejbalistky zahájily novou sezónu

Mladým volejbalistům se pro letošní rok 
naskytla příležitost v účasti na soutěži Pohá-
ru 7. tříd. Výhodou této soutěže je možnost 
hrát i se smíšeným týmem – tedy nejenom 
děvčata, ale i chlapci se mohou zapojit. Vzhle-
dem k tomu, že v Hustopečích máme kromě 
volejbalistek také mužské zastoupení, tak 

jsme neváhali a do soutěže jsme se přihlásili. 
V neděli 9. října proběhl v Brně kvalifi kační 
turnaj a hustopečský tým odjel v plném obsa-
zení. I přesto, že pro všechny hráče a hráčky byl 
tento turnaj prvním v šestkovém volejbalu, 
předvedli úctyhodný výkon. To, co hustopeč-
ské volejbalisty odlišovalo od protihráčů, byl 

především týmový duch, dokázali se i v jasně 
prohraném zápase semknout a otočit tak 
průběh celého zápasu. Hustopečští svěřenci se 
kvalifi kovali do 4. nejlepší skupiny a v neděli 
23. října budou znovu bojovat o postup, držte 
palce!  

-tm-

Volejbalový klub vstoupil do nové soutěže! 
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V Poháru 7. tříd se představil smíšený tým. 

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

▲ Nově přivezené prací prášky Ariel, 
dovoz Rakousko. Hustopeče, Hybešova 1. 
Otevřeno od 8.00 do 17.00 h. 

▲ Hedám garáž k pronájmu v Hustopečích. 
Pro případné nabídky pište SMS, nebo volejte 
na telefonní číslo: 736 221 174.

▲ Pronajmu byt 1 + KK, 3. NP, kuchyňská linka, 
el. sporák, sociální zařízení – sprchový kout. 
Součástí bytu je půdní úložný prostor. 
Nájem 9.800 Kč + energie. tel.: 777 111 503.

▲ Nabízím k dlouhodobému pronájmu 
zahradu o výměře 2877 m2. Na zahradě jsou 
vzrostlé, plodící, ovocné stromy, zděná bouda 
bez inženýrských sítí. Cena dohodou. 
Tel.: 739 769 754, e-mail: kuckucf@seznam.cz

▲ Nabízím k pronájmu byt 3+1 v Hustopečích.
Tel.: 606 431 238, 721 676 433.

INZERCE
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení ze 108. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 19.09.2022 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/108/22: RM schválila program jed-
nání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/108/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení uzavření kupní smlouvy s panem 
Ladislavem Martincem, Nádražní 179/14, 
Hustopeče na prodej městského objektu č.ev. 
29, vedeného jako jiná stavba, nacházejícím 
se na pozemku p.č. 1325, v katastrálním úze-
mí Hustopeče u Brna, za cenu dle znaleckého 
posudku č. 5131-51/2022, ze dne 24.08.2022, za 
cenu ve výši 45.920,48 Kč. 

Usnesení č. 3/108/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení vyhlášení záměru prodeje části 
městského pozemku p.č. 2186/1, vedeného 
jako zastavěna plocha a nádvoří, v rozsahu 
dle geom. plánu č. 4217-206/2022, nově vytvo-
řeného a vyčleněného pozemku p. č. 2186/4, 
o výměře 33 m2, v katastrálním území 
Hustopeče u Brna na ul. Javorová za těchto 
podmínek: Pozemek se bude prodávat mini-
málně za cenu dle znaleckého posudku s tím, 
že žadatel uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč 
na úhradu znaleckého posudku. V případě 
schválení prodeje konkrétnímu kupujícímu, 
tento uhradí spolu s prodejní cenou pozemku 
a nákladu na zpracování znaleckého posudku 
i další náklady spojené s převodem pozemku. 

Usnesení č. 4/108/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení vyhlášení záměru prodeje části 
městského pozemku p.č. 2186/1, vedeného 
jako zastavěna plocha a nádvoří, v rozsahu dle 
geom. plánu č. 4217-206/2022, nově vytvoře-
ného a vyčleněného pozemku p. č. 2186/5, o 
výměře 37 m2, v obci Hustopeče, v katastrál-
ním území Hustopeče u Brna, na ul. Javorová, 
za těchto podmínek: Pozemek se bude pro-
dávat minimálně za cenu dle znaleckého 
posudku s tím, že žadatel uhradí zálohu ve 
výši 5.000 Kč na úhradu znaleckého posudku. 
V případě schválení prodeje konkrétnímu ku-
pujícímu, tento uhradí spolu s prodejní cenou 
pozemku a nákladu na zpracování znaleckého 
posudku i další náklady spojené s převodem 
pozemku.

Usnesení č. 5/108/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení vyhlášení záměru prodeje části 
městského pozemku p.č. 1329/1, vedeného jako 
ostatní plocha/ostatní komunikace, v rozsahu 
dle geom. plánu č. 4216-207/2022, nově vytvo-
řeného a vyčleněného pozemku p. č. 1329/107, 
o výměře 2 m2, a p.č. 1329/108, o výměře 1 
m2, v obci Hustopeče, v katastrálním úze-
mí Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče, na ul. Vinařská, v obci Hustopeče, 
za těchto podmínek: Pozemek se bude pro-
dávat minimálně za cenu dle znaleckého 
posudku s tím, že žadatel uhradí zálohu ve 
výši 5.000 Kč na úhradu znaleckého posudku. 

V případě schválení prodeje konkrétnímu ku-
pujícímu, tento uhradí spolu s prodejní cenou 
pozemku a nákladu na zpracování znaleckého 
posudku i další náklady spojené s převodem 
pozemku. 

Usnesení č. 6/108/22: RM neschválila návrh na 
pořízení čerpadla do studny na Hradní ulici. 

Usnesení č. 7/108/22: RM schválila uzavření do-
datku č.1 ke smlouvě o dílo s TD LKW s.r.o., 
Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče IČ: 29380421 
na vybudování parkoviště u polikliniky, kte-
rým se prodlužuje termín dokončení díla na 
31.10.2022 z důvodu nedokončené stavby 
kanalizace Jihomoravským krajem pod částí 
budoucího parkoviště. 

Usnesení č. 8/108/22: RM schválila uzavření do-
datku č.1 ke smlouvě o dílo s TD LKW s.r.o., 
Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče IČ: 29380421 
na stavbu „Hustopeče - propojení ulic 
Brněnská, Kollárova, Jiráskova", kterým se pro-
dlužuje termín dokončení díla na 31.10.2022 z 
důvodu pozdějšího předání staveniště. 

Usnesení č. 9/108/22: RM schválila Nařízení 
města Hustopeče č. 2/2022, kterým se vy-
mezují oblasti města, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky užít k 
stání silničního motorového vozidla za sjedna-
nou cenu. 

Usnesení č. 10/108/22: RM schválila Ceník plateb 
za stání silničních motorových vozidel na míst-
ních komunikacích ve vymezených oblastech 
města Hustopeče 

Usnesení č. 11/108/22: RM schválila uzavření 
dodatku k nájemní smlouvě s MUDr. Pavlou 
Havlíkovou, IČ: 71209441 na pronájem čás-
ti prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 
1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují 
měsíční úhrady za služby spojené s nájmem 
prostor. 

Usnesení č. 12/108/22: RM schválila uzavře-
ní dodatku k nájemní smlouvě s Jiřinou 
Hrdličkovou, IČ: 68625791 na pronájem čás-
ti prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 
1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují 
měsíční úhrady za služby spojené s nájmem. 

Usnesení č. 13/108/22: RM schválila uzavření do-
datku k nájemní smlouvě s MUDr. Václavem 
Kůrou, IČ: 49137492 na pronájem části prostor 
Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 
Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady 
za služby spojené s nájmem. 

Usnesení č. 14/108/22: RM schválila uzavření do-
datku k nájemní smlouvě s MUDr. Zdeňkem 
Šmídem s.r.o., IČ: 29362997 na pronájem čás-
ti prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 
1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují 
měsíční úhrady za služby spojené s nájmem. 

Usnesení č. 15/108/22: RM schválila uzavření 
dodatku k nájemní smlouvě s GYNRJ spol. 
s.r.o., IČ: 27750639 na pronájem části prostor 
Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 
Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady 
za služby spojené s nájmem. 

Usnesení č. 16/108/22: RM schválila uzavření do-
datku k nájemní smlouvě s NEO Ambulancí 
s.r.o., IČ: 29290486 na pronájem části prostor 
Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 
Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady 
za služby spojené s nájmem. 

Usnesení č. 17/108/22: RM schválila uzavření 
dodatku k nájemní smlouvě s Mgr. Halkou 
Petlákovou, IČ: 65767349 na pronájem čás-
ti prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 
1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují 
měsíční úhrady za služby spojené s nájmem. 

Usnesení č. 18/108/22: RM schválila uzavře-
ní dodatku k nájemní smlouvě s Nemocnicí 
Hustopeče, p.o. IČ: 04212029 na pronájem 
části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 
1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují 
měsíční úhrady za služby spojené s nájmem. 

Usnesení č. 19/108/22: RM schválila uzavření 
dodatku k nájemní smlouvě s Girasole, sdru-
žením pro pomoc a rozvoj z.s., IČ: 26991560 na 
pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, 
Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým 
se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s 
nájmem.

Usnesení č. 20/108/22: RM schválila uzavře-
ní dodatku k nájemní smlouvě s PETMED 
s.r.o., IČ: 28358872 na pronájem části prostor 
Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 
Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady 
za služby spojené s nájmem. 

Usnesení č. 21/108/22: RM schválila uzavře-
ní dodatku k nájemní smlouvě s Bc. Natálií 
Bystrzonovskou., IČ: 08080496 na pronájem 
části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 
1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují 
měsíční úhrady za služby spojené s nájmem. 

Usnesení č. 22/108/22: RM schválila uzavře-
ní dodatku k nájemní smlouvě s Martinou 
Živnou, IČ: 64454851 na pronájem části prostor 
Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 
Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady 
za služby spojené s nájmem. 

Usnesení č. 23/108/22: RM schválila uzavření 
dodatku k nájemní smlouvě s Oční ambulan-
cí Hustopeče s.r.o., IČ: 11717157 na pronájem 
části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 
1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují 
měsíční úhrady za služby spojené s nájmem 

Usnesení č. 24/108/22: RM schválila uzavření do-
datku k nájemní smlouvě s Marií Zarbachovou, 
Šafaříkova 383/34, 693 01 Hustopeče, 
IČO: 05785391 na pronájem části prostor 
Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 
Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady 
za služby spojené s nájmem. 

Usnesení č. 25/108/22: RM schválila uzavře-
ní dodatku k nájemní smlouvě s Janou 
Mačkovou, IČ: 02034719 a Lenkou Frölichovou, 
IČ: 70480508 na pronájem části prostor 
Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 
Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady 
za služby spojené s nájmem.
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Usnesení č. 26/108/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. 
92–SB–023, s Nadací Partnerství, IČ 45773521, 
se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno. Text smlouvy 
je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 27/108/22: RM schválila revokaci 
usnesení Rady města Hustopeče č. 5/107/22 
a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo na realizaci dílčího plnění I. „Založení 
prvku ÚSES a provedení parkových úprav, 
Hustopeče“ se STAVBY VANTO s r.o., IČ 
28269314, se sídlem náměstí Svobody 362, 
686 04 Kunovice, kterým se snižuje cena díla o 
méněpráce v hodnotě 78.076 Kč bez DPH. Text 
dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 28/108/22: RM schválila vyhláše-
ní záměru pachtu části městských pozemků 
p.č. 991/11, 982/42, 2004/5, vše v katastrálním 
území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, 
o souhrnné výměře 585 m2, případně o vět-
ší výměře 1030 m2, vše zapsané na LV č. 
10001, v obci Hustopeče, v katastrálním úze-
mí Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče, za cenu minimálně 3 Kč/m2, na 
dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 29/108/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora …, … pro zhotovení ka-
nalizační přípojky pro RD Komenského 722/16, 
která bude částečně vybudována na pozemku 
města parc.č. 1677/5 a 1677/6, k.ú. Hustopeče 
u Brna a pověřuje starostku podpisem situač-
ního výkresu. Podmínkou pro vybudování 
kanalizační přípojky je uzavření Smlouvy o 
souhlasu se stavbou na pozemcích města před 
započetím prací souvisejících s přípojkou. 

Usnesení č. 30/108/22: RM neschvaluje projekto-
vou dokumentaci investora EG.D a.s., Lidická 
1873/36, Hustopeče na stavbu "1030075540 
Hustopeče, rozš. NN, Strmiska K2516". RM po-
žaduje přisazení skříně k nemovitosti. 

Usnesení č. 31/108/22: RM neschválila projek-
tovou dokumentaci investora …, … pro stavbu 
vodovodní přípojky objektu garáže na parcele 
parc.č. 1053/2, která bude částečně realizována 
na pozemcích města parc.č. 1047/13 a 1047/24, 
k.ú. Hustopeče u Brna. Podmínkou schválení je 
uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na po-
zemku města před započetím prací spojených 
se stavbou přípojky. Projektová dokumen-
tace nebyla schválena z důvodu nesouladu 
s projektem vodovodu a kanalizace z areálu 
Nemocnice vedoucí stejným územím.

Usnesení č. 32/108/22: RM schválila smlouvu o 
poskytnutí služeb – zajištění security služeb 
na Burčákových slavnostech 2022 fi rmou No 
Limit security s.r.o. se sídlem Soběšická 808, 
664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ 07866526 za 
částku165.637 Kč. 

Usnesení č. 33/108/22: RM schválila uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výrobu měsíč-
níku Hustopečské listy s fi rmou CCB Tiskárna 
s r.o. se sídlem Okružní 58/19, Lesná, 638 00 
Brno, IČ: 09895914. 

Usnesení č. 34/108/22: RM schválila uza-
vření smlouvy o poskytnutí reklamního 

prostoru se Svazem vinařů České republiky se 
sídlem Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, 
IČ 48847488 na Národní soutěž vín 
Velkopavlovické podoblasti, nominační kolo. 

Usnesení č. 35/108/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o spolupráci se Svazem vinařů České 
republiky se sídlem Žižkovská 1230, 691 02 
Velké Bílovice, IČ 48847488 na Národní soutěž 
vín Velkopavlovické podoblasti, nominační 
kolo.

Usnesení č. 36/108/22: RM schválila podání žá-
dosti o vnesení nemovité věci do Vodovody a 
kanalizace Břeclav, a.s., IČ: 49455168, Čechova 
1300/23, 690 02 Břeclav. 

Usnesení č. 37/108/22: RM schválila projektovou 
dokumentaci se změnou stavby před dokonče-
ním na ul. Smetanova na pozemcích p.č. 434 a 
433 v k.ú. Hustopeče investorů …, … a požaduje 
doplnit žádost o zdůvodnění změny a zajištění 
potřebného parkování. Projektová dokumen-
tace je přílohou zápisu. RM pověřuje starostku 
podpisem projektové dokumentace. 

Usnesení č. 38/108/22: RM schválila uzavření 
dohody o ukončení nájemní smlouvy s Karlou 
Nečasovou, nar. 08.01.1974, Brněnská 359/6, 
Hustopeče na užívání části pozemku p.č.656/2 
v k.ú. Hustopeče u Brna o výměře 25 m2. 

Usnesení č. 39/108/22: RM doporučuje ZM 
ke schválení uzavření darovací smlouvy s 
Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo 
nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, kde 
předmětem je bezúplatný převod pozemků, 
na ul. Bratislavská, a to: 

p. č. 108/1 ostatní plocha – ostatní komunikace, o 
výměře 934 m2, 

p. č. 108/6 ostatní plocha – ostatní komunikace, o 
výměře 28 m2, 

p. č. 108/10 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 90 m2, 

p. č. 108/11 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 39 m2, 

p. č. 108/12 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 25 m2, 

p. č. 108/16 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 28 m2, 

p. č. 108/20 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 27 m2, 

p. č. 108/21 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 30 m2, 

p. č. 108/22 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 29 m2, 

p. č. 108/23 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 29 m2, 

p. č. 108/24 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 27 m2, 

p. č. 108/25 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
výměře 27 m2, 

p. č. 108/26 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 25 m2, 

p. č. 108/27 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 25 m2, 

p. č. 218/3 ostatní plocha – ostatní komunikace, o 
výměře 563 m2, 

p. č. 908/1 ostatní plocha – ostatní komunikace, o 
výměře 169 m2, 

p. č. 908/3 ostatní plocha – ostatní komunikace, o 

výměře 156 m2, 
p. č. 909/4 ostatní plocha – ostatní komunikace, 

o výměře 82 m2, 
p. č. 910 ostatní plocha – ostatní komunikace, o 

výměře 413 m2, 
p. č. 944/2 ostatní plocha – ostatní komunikace, 

o výměře 37 m2, 
p. č. 944/4 ostatní plocha – ostatní komunikace, 

o výměře 60 m2, 
p. č. 944/5 ostatní plocha – ostatní komunikace, 

o výměře 56 m2, 
p. č. 944/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o 

výměře 38 m2, 
p. č. 1252/36 ostatní plocha – jiná plocha, o výmě-
ře 26 m2, 

p. č. 1252/37 ostatní plocha – jiná plocha, o výmě-
ře 11 m2, 

p. č. 1252/38 ostatní plocha – jiná plocha, o výmě-
ře 31 m2, 

p. č. 1252/40 ostatní plocha – jiná plocha, o výmě-
ře 17 m2, 

p. č. 1252/59 ostatní plocha – jiná plocha, o výmě-
ře 94 m2, 

p. č. 1252/60 ostatní plocha – jiná plocha, o výmě-
ře 624 m2, 

p. č. 1252/64 ostatní plocha – ostatní komunika-
ce, o výměře 28 m2, 

p. č. 4937/14 ostatní plocha – jiná plocha, o výmě-
ře 671 m2, 

p. č. 4937/15 ostatní plocha – jiná plocha, o výmě-
ře 464 m2, 

vše v k. ú. Hustopeče u Brna a obci Hustopeče 
zapsaných u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče, na LV č12275, svěřených Správě a 
údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěv-
kové organizaci kraje. Smlouva je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 40/108/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení bezúplatné nabytí částí pozem-
ku p.č. 4545/22 v k.ú. Hustopeče u Brna z 
titulu vymezení dle platné územně pláno-
vací dokumentace pod veřejně prospěšnou 
stavbou dopravní infrastruktury od Státního 
pozemkového úřadu, IČ: 01312774, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 

Usnesení č. 41/108/22: 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 
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. 

Usnesení č. 42/108/22: 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 IS za G. 
Peřiny“, která bude realizována na městském 
pozemku parc. č 4544/18, 4542/264 a 4542/253, 
k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu 
20 Kč za každý metr kabelu a 500 Kč za každý 
pilíř bez DPH na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 43/108/22: RM schválila uzavření 
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Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného 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. 

Usnesení č. 44/108/22: RM schválila žádost o 
změnu užívání části stavby RD Dukelské nám. 
29, Hustopeče, dle žádosti …, ...

Usnesení č. 45/108/22: RM schválila vyhlášení 
záměru pronájmu částí pozemku p.č. 44/8 o 
výměře do á 40 m2 v k. ú Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 46/108/22: RM schválila žádost o 
změnu novostavba před dokončením na par-
cele parc. č. 4792/234 investora …, … a pověřuje 
starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 47/108/22: RM schválila uzavření 
nájemní smlouvu s Českou republikou – 
Generálním fi nančním ředitelstvím, Lazarská 
15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město, IČO:72080043 
na užívání pozemků v areálu městských slu-
žeb p.č. 2430, 2431, 2434, 2436, 2437/3, 2437/4, 
2437/6, 2437/12, vše v k.ú. Hustopeče u Brna za 
roční nájemné 74.302 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 48/108/22: RM schválila uzavře-
ní dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s Českou 
republikou - Krajským ředitelstvím policie 
JMK, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499 
na užívání pozemků p. č.27/1, 27/2, 27/3 v k.ú. 
Hustopeče u Brna, kterým se zvyšuje nájemné 
na 19.910 Kč.

Usnesení č. 49/108/22: RM schválila podle § 6 
odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů pořízení územní studie 
„Hustopeče S3" a její realizaci formou veřejné 
zakázky „Územní studie – Hustopeče S3“ v re-
žimu jednacího řízení bez uveřejnění.

Usnesení č. 50/108/22: RM schválila vyzvat v rám-
ci veřejné zakázky na pořízení „Územní studie 
- Hustopeče S3" k podání nabídky a k jedná-
ní o nabídce …, Nejedlého 9, 638 00 Brno, IČ: 
15188736.

Usnesení č. 51/108/22: RM schválila záměr 
pronájmu částí pozemku p.č.981/12 a 981/5 
o souhrnné výměře 150 m2 , obojí v k.ú. 
Hustopeče u Brna na dobu od 21.11.-23.12.2022

Usnesení č. 52/108/22: RM bere na vědomí 
Prominutí místního poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství všem cizin-
cům (Ukrajincům), kteří jsou v Hustopečích 
přihlášeni k pobytu – typ pobytu DOČASNÁ 
OCHRANA. Prominutí se týká období od 
24.02.2022 do konce roku 2022. 

Usnesení č. 53/108/22: RM schválila bezplatné 
umístění reklamního banneru na zábradlí na 
ul. Bratislavská v Hustopečích pro účely dne 
otevřených dveří Střední odborné školy a 
Středního odborného učiliště Hustopeče, 
příspěvkové organizace, Masarykovo nám. 
136/1, Hustopeče v týdenních lhůtách od 
12.10.2022, 14.11.2022, 01.12.2022, 04.01.2023 
a 01.02.2023. Instalaci banneru zajistí 
Marketing a kultura města Hustopeče.

Usnesení č. 54/108/22: RM schválila realizaci osá-
zení ostrůvků (u nemocnice a u hotelu) Ing. 
Martinem Dratvou, Příční 378, Hrušovany u 
Brna 664 62, IČ: 697 59 944 za cenu 54.544,10 Kč.

Usnesení č. 55/108/22: RM schválila realiza-
ci stavební přípravy pro osázení ostrůvků (u 
nemocnice a u hotelu) fi rmou TD LKW s.r.o., 
Mrštíkova 13/15, Hustopeče, IČ 29380421 za 
cenu 113.971,28 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 56/108/22: RM schválila návrh inves-
tora stavby „Supermarket COOP Hustopeče" 
o změnu stavby před dokončením a sou-
hlasí se změnou dle předložené projektové 
dokumentace.

Usnesení č. 57/108/22: RM schválila dodatek 
k nájemní smlouvě s Jednotou, spotřebním 
družstvem v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 
692 01 Mikulov, IČ: 00032247, kterým se pro-
dlužuje doba nájmu částí pozemků v k.ú. 
Hustopeče u Brna p.č.1226/7 a 1226/17 o sou-
hrnné výměře 321 m2 pro umístění stavebních 
konstrukcí či vozidel na dobu do 30.10.2022.

Usnesení č. 58/108/22: RM schválila dodatek 
k nájemní smlouvě s Jednotou, spotřebním 
družstvem v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 
692 01 Mikulov, IČ: 00032247, kterým se pro-
dlužuje doba nájmu částí pozemků v k.ú. 
Hustopeče u Brna p.č.1226/7 a 1226/8 o sou-
hrnné výměře 45 m2 pro umístění nájezdu na 
staveniště na dobu do 30.10.2022.

Usnesení č. 59/108/22: RM schválila z důvodu 
navýšení cen energií Dodatky o zvýšení zá-
loh na služby spojené s nájmem k nájemním 
smlouvám z 14. 12. 2021 na pronájem bytových 
jednotek na ubytovně Mostař na ul. Kpt. Jaroše 
1001/1 v Hustopečích mezi městem Hustopeče 
a:

Byt. jednotka 2 – byt č. 117: … – na částku 8.084 
Kč. 

Byt. jednotka 3 – Byt č. 120: … – na částku 8.545 
Kč. 

Byt. jednotka 4 – Byt č. 124 a 125: … - na částku 
9.265 Kč. 

Byt č. 209: … – na částku 4.796 Kč. 
Byt č. 210: … – na částku 4.497 Kč. 
Byt č. 211: … – na částku 4.497 Kč. 
Byt č. 212: … + 50 Kč měsíčně za sklad č. 230 – na 
částku 4.515 Kč. 

Byt č. 213: … + 100 Kč měsíčně za psa – na částku 
4.837 Kč. 

Byt č. 302, 303 a 304: …, děti … + sklad č. 307 + 100 
Kč měsíčně za psa – na částku 14.219 Kč. 

Byt č. 309: … – na částku 4.796 Kč. 
Byt č. 310 a 311: … – na částku 8.579 Kč. 
Byt č. 312 a 313: … + 100 Kč měsíčně za psa + 100 

Kč měsíčně za sklad č. 207. – na částku 9.104 Kč. 
Byt č. 402: … – na částku 4.621 Kč. 
Byt č. 403: … - na částku 3.776 Kč. 
Byt č. 404: … – na částku 3.788 Kč. 
Byt č. 409: …k – na částku 4.796 Kč. 
Byt č. 410 a 411: … + 200 Kč měsíčně za sklad č. 407 

a 408 – na částku 9.192 Kč. 
Byt č. 412: … – na částku 4.465 Kč. 
Byt č. 413: … – na částku 4.731 Kč. 
Účinnost dodatků je od 01.10.2022. Text dodat-

ků je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 60/108/22: RM schválila ukonče-
ní nájmu na bytové jednotce č. 109 a 111 na 
adrese Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích doho-
dou pro …, nar. …, trvale bytem …, a to k datu 
30.09.2022. 

Usnesení č. 61/108/22: RM schválila dohodu o 
ukončení nájmu bytové jednotky č. 109 a 111 
na adrese Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče mezi 
městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem 
…, k datu 30.09.2022. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 62/108/22: RM schválila ukončení 
nájmu na bytě č. 13 na adrese Svat. Čecha 174/1 
v Hustopečích dohodou pro …, nar. …, …,a to k 
datu 30.09.2022. 

Usnesení č. 63/108/22: RM schválila dohodu 
o ukončení nájmu na bytě č. 13 na adrese 
Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, mezi městem 
Hustopeče a …, nar. …, …, k datu 30.09.2022. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 64/108/22: RM bere na vědomí 
komentář ředitele ZŠ Komenského k hospoda-
ření školy v I. pololetí 2022. 

Usnesení č. 65/108/22: RM schválila na základě 
usnesení RM č. 38/107/22 pověření pro ředitele 
ZŠ Komenského pro prodej vyřazeného ma-
jetku ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2, a to 
třípatrové trouby Alba TPE 30AR za zůstatko-
vou hodnotu 15.000 Kč. 

Usnesení č. 66/108/22: RM schválila vyřazení 
majetku vedeného v evidenci Centra volného 
času v účetní hodnotě 287.998,89 Kč. Seznam 
majetku je v příloze zápisu. Majetek bude zlik-
vidován odvozem na sběrný dvůr města. 

Usnesení č. 67/108/22: RM schválila převod mi-
mořádného příspěvku města Hustopeče ve 
výši 130.000 Kč do investičního fondu MŠ 
Hustopeče, Školní 25. Částka bude využita na 
herní prvky v zahradě MŠ. 

Usnesení č. 68/108/22: RM bere na vědomí zprá-
vu o porovnávání stavu zůstatků účtů a úvěrů 
za roky 2014, 2018, 2022. 

Usnesení č. 69/108/22: RM bere na vědomí infor-
mace k předpokládaným dotacím na činnost 
pečovatelské služby v roce 2023.

Usnesení č. 70/108/22: RM bere na vědomí infor-
mace ze Spozamu a ukládá regulovat teplotu 
vody ve sprchách sportovní haly. 

Usnesení č. 71/108/22: RM schválila příkaz k pro-
vedení inventarizace a Plán inventur v roce 
2022.

Kontrola pozornosti čtenářů Hustopečských lis-
tů. Dočetli jste až sem? Zakroužkujte tuto větu 
a přijďte si na Turistické informační centrum pro 
odměnu (do 13. 11. 2022).

Usnesení ze 109. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 03.10.2022 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče 
Usnesení č. 1/109/22: RM schválila program jed-

nání dnešní RM. 
Usnesení č. 2/109/22: RM schválila projek-

tovou dokumentaci investora EG.D a.s., 
Lidická 1873/36, Brno na stavbu "1030067035 
Hustopeče, příp. NN Strouhal, Javorová 
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840/24" a pověřuje starostku podpisem situač-
ního výkresu. 

Usnesení č. 3/109/22: RM schválila projektovou 
dokumentací oplocení novostavby na parce-
le parc.č. 4792/234 investora …, …, Hustopeče 
a pověřuje starostku podpisem situačního 
výkresu. 

Usnesení č. 4/109/22: RM schválila projekto-
vou dokumentaci investora …., Hustopeče na 
stavbu "Kanalizační přípojka pro sklepy 2E, 3E 
a 4E, Kpt. Jaroše parc. č. 1369, 1368 a 1367, k.ú. 
Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku podpi-
sem situačního výkresu. Kauce ve výši 30.000 
Kč. 

Usnesení č. 5/109/22: RM schválila uzavření 
nájemní smlouvy s Girasole, sdružením pro 
pomoc a rozvoj, Girasole, sdružení pro pomoc 
a rozvoj z. s., Mrštíkova 122/1, Hustopeče 693 
01, IČ: 26991560 na užívání prostor v objektu 
polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 
01 Hustopeče o výměře 42,64 m2 za měsíční 
nájemné 4.730 Kč. 

Usnesení č. 6/109/22: RM bere na vědomí zna-
lecký posudek o obvyklé ceně pozemků p.č. 
1065/1, na ul. Žižkova, o výměře 40 m2, v k.ú. 
Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. 

Usnesení č. 7/109/22: RM bere na vědomí znalec-
ký posudek o obvyklé ceně pozemků p.č. 1884, 
1887, 1900, 1903, 1921, 1924, 1930, na ul. Alšova, 
v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče.

Usnesení č. 8/109/22: RM schválila objednáv-
ku geodetického zaměření - protokolárního 
vytyčení hranice pozemků p.č. KN 4813/61 u 
lomových bodů s pozemky 4813/27 a 4813/29 
a vytyčení pozemku p.č. KN 1330/3 u hranice 
s pozemkem 4813/27 vše v k.ú. Hustopeče u 
Brna.

Usnesení č. 9/109/22: RM schválila podání žádos-
ti do programu č. 162 52 regionální sportovní 
infrastruktura vyhlášeného Národní sportov-
ní agenturou na projekt "Novostavba kabin a 
zázemí pro sportovní stadion" žadatelem FC 
Hustopeče z.s. a s realizací tohoto projektu na 
parcele 881 (součástí je stavba kabin č.p. 583) 
a parcele 885/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, které 
jsou ve vlastnictví města. 

Usnesení č. 10/109/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení záměr uzavření kupní smlouvy na 
část pozemku p.č.1185/1 v k.ú. Hustopeče u 
Brna v rozsahu nově vytvořeného a vyděle-
ného pozemku p.č.1185/9 o výměře 7 m2 dle 
návrhu GP č.4066-206/2021 za cenu 980 Kč/
m2. 

Usnesení č. 11/109/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení směnu části městského pozemku p.č. 
2600/1 v rozsahu nově vytvořeného pozemku 
p.č. 2600/54 o výměře 354 m2 dle návrhu GP 
č.4198-144/2022 za pozemek p.č. 2879/121, vše 
zapsáno v k.ú. Hustopeče u Brna s doplatkem 
ve výši dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 12/109/22: RM schválila 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. 13/109/22: RM schválila 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. 14/109/22: RM schválila uzavření do-
datku č. 2 k dohodě o roznosu Hustopečských 
listů s Renatou Čadovou se sídlem Herbenova 
16, 693 01 Hustopeče, IČ 45624542.

Usnesení č. 15/109/22: zrušení usnesení č. 
47/108/22 a schválila uzavření nájemní 
smlouvu s Českou republikou – Generálním 
fi nančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, 117 22 
Praha 1 – Nové Město, IČO:72080043 na uží-
vání pozemků v areálu městských služeb p.č. 
2430, 2431, 2434, 2436, 2437/3, 2437/4, 2437/5,  
2437/6, 2437/12, vše v k.ú. Hustopeče u Brna za 
roční nájemné 74.302 Kč bez DPH.

Usnesení č. 16/109/22: RM neschválila zapo-
jení ředitelky MŠ Na Sídlišti do realizace 
projektu OP JAK, „Šablony I – MŠ Hustopeče 
– Personální podpora, profesní rozvoj pedago-
gů a spolupráce s rodiči dětí“ reg. Č. CZ.02.02.
XX/00/22_002/0001172 na pozici koordináto-
ra projektu. 

Usnesení č. 17/109/22: RM bere na vědomí výroč-
ní zprávu o činnosti ZŠ Komenského za školní 
rok 2021/2022.

Usnesení č. 18/109/22: RM schválila žádost … o 
udělení výjimky a povolení přespávání vnučky 
na bytě č. 213 Penzionu, Žižkova 960/1 po dobu 
školního roku.  

Usnesení č. 19/109/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo mezi Městem Hustopeče a 
MUDr. Jarmilou Špačkovou, Medicospin s.r.o., 
IČO 11842679, Zámecká 737/12 Klobouky u 
Brna, ve věci praní prádla. 

Usnesení č. 20/109/22: RM schválila nabídku 
služeb Agora CE o.p.s. na zajištění údržby 
webových stránek www.participativni-rozpo-
cet.cz/hustopece v roce 2022 za cenu 3.000 Kč 
bez DPH. Agora CE je plátcem DPH.

Usnesení č. 21/109/22: RM schválila uzavření ná-
jemní smlouvy s Tomášem Havlem, Puškinova 
51, 643 12 Liberec, IČ: 74524054 na část pozem-
ku 3542/1 o výměře 25x25 m pro účely vytvoření 
zázemí a účinkování cirkusu Mistral v době od 
12.–17.10.2022 za cenu 2.000 Kč. 

Zápis ze 110. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 17.10.2022 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/110/22: RM schválila program jed-
nání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/110/22: RM bere na vědomí koná-
ní sportovní akce Aquatlon Hustopeče dne 
26.11.2022 v prostorách krytého bazénu, atle-
tického stadionu a přilehlých ulicích vč. jejího 

zajištění a organizace pořadatelem akce. 
Usnesení č. 3/110/22: RM bere na vědomí tech-

nickou dokumentaci ke stavbě plotu na p.č. 
4542/319, na ul. Gen. Peřiny 1480/45.

Usnesení č. 4/110/22: RM schválila uzavření kup-
ní smluví s Janou Rozkovou, nar. …, Osvobození 
146, 69 163 Velké Němčice na pořízení olejo-
malby „Hustopeče" do muzea za cenu 23.000 
Kč. 

Usnesení č. 5/110/22: RM schválila zrušení usne-
sení č. 21/109/22 a schválila uzavření nájemní 
smlouvy se Zdeňkem Novotným, Rostoklaty 
40, 281 71 Rostoklaty, IČ: 49362721 na část 
pozemku 3542/1 o výměře 25x25 m pro účely 
vytvoření zázemí a účinkování cirkusu Pacifi k v 
době od 14.–16.10.2022 za cenu 2.000 Kč. 

Usnesení č. 6/110/22: RM schválila podání žádos-
ti o dotaci NSA, výzva č. 20/2022, za účelem 
technického zhodnocení tenisových kurtů. 

Usnesení č. 7/110/22: RM doporučuje ZM ke 
schválení v případě realizace akce „00283193 – 
Hustopeče – technické zhodnocení tenisových 
kurtů“ dofi nancování akce z rozpočtu města 
Hustopeče.

Usnesení č. 8/110/22: RM schválila nájemci TJ 
Agrotec Hustopeče z.s., IČ 13690655 realizo-
vat opravy ve sportovní hale na ul. Šafaříkova 
1016/22, Hustopeče dle podrobného popisu 
(viz příloha zápisu). 

Usnesení č. 9/110/22: RM schválila uzavření do-
datku č. 6 ke Smlouvě o zemědělském pachtu 
ze dne 14.04.2015, ve znění pozdějších do-
datků se společností ZEMOS a.s., se sídlem: 
Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 
63470381, týkající se zúžení předmětu pachtu 
o pozemek parc. č. 4631/47 o výměře 2493 
m2, o část pozemku parc. č. 4631/78 o výmě-
ře 1553 m2, o část pozemku parc. č. 4544/18 
o výměře 790 m2 a o část pozemku parc. č. 
4631/91 o výměře 1176 m2, všechny zapsa-
né u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 
listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 
Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Text do-
datku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/110/22: RM bere na vědomí, že 
geodet Ing. Karel Svoboda provede zaměření 
geodetických bodů na hranici pozemků p.č. 
1330/3 4943/61, 4813/27, 4813/29.

Usnesení č. 11/110/22: RM schválila uzavření do-
datku č.2 ke smlouvě o souhlasu se stavbou na 
pozemku města s Byty v Aleji s.r.o., Tomáškova 
21, 615 00 Brno, IČ: 07062991, kterým se část 
příspěvku investora na posílení kapacity ve-
řejné infrastruktury města Hustopeče rozloží 
do 3 plateb z důvodu tíživé ekonomické situ-
ace. Rada města pověřuje starostku podpisem 
dodatku. 

Usnesení č. 12/110/22: RM schválila vyhlášení 
záměru pronájmu částí pozemků p.č.1226/7 a 
1226/17 o souhrnné výměře 321 m2 a částí po-
zemků p.č.1226/7 a 1226/8 o souhrnné výměře 
45 m2, vše v k.ú. Hustopeče u Brna pro účely 
umístění stavební techniky a konstrukcí při 
dokončování úpravy veřejného prostranství. 
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ne 30. 10.–20. 11. Alfons – Hustopečská výtvarná skupina – 
výstava. Městské muzeum a galerie.

čt 3. a 16. 11. 9.
30 Gian Lorenzo Bernini – genius evropského 

baroka – A3V, Městská knihovna.

čt 3. 11.

10
.0

0 Strašidelné tvoření – čtvrteční aktivity pro 
nejmenší. Městská knihovna.

čt 3. 11.

16
.0

0

Archeologický výzkum hutterského 
pohřebiště v Přibicích – přednáška 
Mgr. Tomáše Mořkovského. 
Přednáškový sál domu U Synků.

Šmardovo sousedské divadlo – nesoutěžní přehlídka 
amatérských divadelních spolků, kinosál.

pá 4. 11.

so 5. 11.

ne 6. 11.

  1
5.

00
   

  1
9.

 3
0 

   
 1

9.
30

SLAVÍCI Z MADRIDU
Detektivní komedie
Divadelní ochotnický spolek Starovičky
MILÁ MATKO
Korespondenční komedie
Divadelní spolek Kroměříž
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Představení pro děti
Divadlo Prkno Veverské Bítýška

ne 6. 11.
18

.0
0

Charitativní koncert – vystoupí farní 
scholičky a hosté ve prospěch fondu 
milosrdenství farní charity. Kostel sv. Václava 
a sv. Anežky České.

út 8. 11.

16
.3

0

Uspávání broučků -  lampionový průvod, 
který doprovází broučky k zimnímu spánku. 
Sraz 16.30 u morového sloupu na Dukelském 
náměstí. Pořádá CVČ Pavučina.

čt 10. 11.

10
.0

0 Zvířátka – čtvrteční aktivity pro nejmenší. 
Městská knihovna.

čt 10. 11.

17
.0

0 Zdraví je v naší hlavě – přednáška Ing. 
Jarmily Mandžukové, Městská knihovna.

pá 11. 11.

19
.0

0 SIMONA – stand-up comedy. 
Společenský dům (ul. Herbenova).

so 12. 11. 9.
00

Malba (s) vínem - výtvarný workshop v CVČ 
Pavučina. Cena za osobu 900 Kč, přihlašování 
na www.pavucinahustopece.cz.

so 12. 11.

10
.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. 
Vstupné zdarma, degustační sada 250 Kč, 
Dukelské náměstí.

ne 13. 11. 9.
00 Pohár sedmých tříd ve volejbale - městská 

sportovní hala.

ne 13.11.

14
.3

0 Bruslení v Břeclavi - vlastní doprava. 
Stadion je rezervován od 14.30 do 15.30. 
Vstupné 50 Kč, pořádá CVČ Pavučina.

pá 18.–19. 11.

14
.0

0

Sbírka potravin pro potravinovou pomoc
v pátek 14.00–18.00, v sobotu 9.00–19.00. 
Pod věží kostela sv. Václava a sv. Anežky 
České.

pá 18. 11.

14
.0

0 Členská schůze Svazu tělesně postižených 
– společenský dům (ul. Herbenova).

so 19. 11.

10
.0

0 Světový duel vín – nesoutěžní přehlídka vín 
z celého světa. Vstupné: předprodej 1 700 Kč, 
na místě 1 900 Kč, Hotel Amande.

kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče

11 20
22

VYPRODÁNO

Usnesení č. 13/110/22: RM schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o 
dílo s TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče IČ: 29380421 na 
vybudování parkoviště u polikliniky, kterým se prodlužuje termín do-
končení díla na 18.11.2022 z důvodu nedokončené stavby kanalizace 
Jihomoravským krajem pod částí budoucího parkoviště. 

Usnesení č. 14/110/22: RM schválila uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o 
dílo s TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče IČ: 29380421 
na stavbu „Hustopeče - propojení ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova", 
kterým se prodlužuje termín dokončení díla na 11.11.2022 z důvodu 
pozdějšího předání staveniště. 

Usnesení č. 15/110/22: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní 
smlouvy na část pozemku p.č. KN 1065/1, vedený jako ostatní plocha, 
o výměře 40 m2, na ul. Žižkova, obec Hustopeče, v katastrálním úze-
mí Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče, a to za cenu dle znaleckého posud-
ku č. 1767/2022 ze dne 12.09.2022 stanovená ve výši 124.000 Kč (3.100 
Kč/m2). Kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemků. 

Usnesení č. 16/110/22: RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje (č. JMK079706/22/OŠ). Předmětem 
smlouvy je poskytnutí neinvestiční podpory z rozpočtu JMK na 
realizaci projektu „Hustopečské skákání AGROTEC 2022“ ve výši 
300.000 Kč. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/110/22: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření darovací 
smlouvy s obdarovaným Diakonií ČCE – střediskem Betlém, Císařova 
394/27, Klobouky u Brna 691 72, IČ: 18510949 na darování zůstatku ne-
vyčerpané veřejné sbírky 86.676,08 Kč. 

Usnesení č. 18/110/22: RM neschválila vydání údajného bezdůvodného 
obohacení města Hustopeče vyplývající z řádného nájemného za 
pronájem části pozemku p.č. 1253/3 v k. ú. Hustopeče u Brna za úče-
lem umístění billboardu po dobu 17.02.– 31.12.2015, dle žádosti České 
republiky – Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 12800 Praha. Žadatel je majitelem jiného pozemku 
(p.č. 1253/7).

Usnesení č. 19/110/22: RM schválila vyřazení majetku p.o. Základní škola 
Hustopeče, Komenského 2, v celkové hodnotě 142.470,83 Kč. 

Usnesení č. 20/110/22: RM schválila dohodu o platbách v bytě č. 213, dle 
platného ceníku na hostinském pokoji. 

Usnesení č. 21/110/22: RM schválila přijetí pana …, nar. …, trvale bytem …, 
do Domu-Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích, byt 
č. 303 , ke dni 01.11.2022. 

Usnesení č. 22/110/22: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. 303 v 
Domě-Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1 v Hustopečích mezi 
Městem Hustopeče a panem …, nar. …, trvale bytem … s účinností od 
01.11.2022. 

Usnesení č. 23/110/22: RM schválila přijetí paní …, nar. …, a pana …., 
nar. …, bytem … do Domu-Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, v 
Hustopečích, byt č. 105, ke dni 01.11.2022. 

Usnesení č. 24/110/22: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. 105 v 
Domě-Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1 v Hustopečích mezi 
Městem Hustopeče a paní Jarmilou Minaříkovou…, nar. …, a panen …, 
nar. …, bytem … s účinností od 01.11.2022. 

Usnesení č. 25/110/22: RM schválila výzvu k podání nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu: "Dodávka elektrického nákladního vozidla“. 
Text je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/110/22: RM schválila složení komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Dodávka 
elektrického nákladního vozidla“ ve složení: … a náhradníci: ... 

Usnesení č. 27/110/22: RM schválila seznam oslovených uchazečů: SDP 
technika s.r.o., se sídlem: Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína, 
IČ: 29446619; SYNPRO, s.r.o., se sídlem: Podivínská 1559, 691 02 Velké 
Bílovice, IČ: 29228298; AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 
Hustopeče; IČ: 00544957 

Usnesení č. 28/110/22: RM bere na vědomí žádost společnosti Formanka 
hotel a kemp s.r.o. o odpuštění inflačního navýšení nájemného. O této 
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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: 1. 11.
∙ bioodpad: 7. 11. / 21. 11.
Sběrný dvůr: areál Technických služeb Hustopeče, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druhů odpadů.

pondělí 14.00–17.00 pátek 14.00–17.00
středa 08.00–12.00 sobota 09.30–17.00

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – Hantály a. s. V. Pavlovice
14. a 28. 11.

ne 4. 12.

10
.0

0 Vánoční čas – divadelní pohádka pro děti. 
Kinosál.

ne 4. 12.

18
.0

0 Adventní koncert – Za5 vocal sextet. 
Evangelický kostel.

ne 11. 12.

18
.0

0 Adventní koncert – Štěpánští koledníci. 
Kinosál.

ne 18. 12.

18
.0

0 Adventní koncert – Deo Gratias. Kostel sv. 
Václava a sv. Anežky České.

Připravujeme:

so 19. 11.

10
.0

0 Mistrovské utkání ve volejbale - krajský 
přebor Jihomoravského kraje U20. 
Městská sportovní hala.

so 19. 11.

15
.0

0 Děkanátní setkání mládeže – suterén 
kostela sv. Václava a sv. Anežky České.

ne 20. 11.
Linoryt - výtvarný workshop v CVČ Pavučina. 
Cena za osobu 900 Kč, přihlašování na 
www.pavucinahustopece.cz.

čt 24. 11.

10
.0

0 Adventní kalendář – čtvrteční aktivity pro 
nejmenší. Městská knihovna.

pá 25. 11.

19
.3

0 Nemalé pátky v kinokavárně – písničky 
Petra Lüftnera. Vstupné 150 Kč (studenti 
a senioři 100 Kč).

so 26. 11. Adventní punčování – jarmark spojený 
s rozsvěcením vánočního stromu na náměstí.

ne 27. 11.

14
.3

0 Bruslení v Břeclavi - vlastní doprava. 
Stadion je rezervován od 14.30 do 15.30. 
Vstupné 50 Kč, pořádá CVČ Pavučina.

ne 27. 11.

16
.0

0 Adventní koncert ZUŠ Hustopeče – 
evangelický kostel.

ne 27. 11.–30. 12. Fotoklub Hustopeče – výstava. Městské 
muzeum a galerie.

MARTINSKÉslavnosti
12. 11. 2

02
2sobota

Ochutnávka mladých vín
 ve stáncích na náměstí

Přijede svatý Martin
 se svojí družinou /11:11/

Cimbálová muzika Slovácko

Vystoupí folklórní kroužek

Svato-

Hustopeče, Brněnská 1
tel.: 519 413 921

www.halm.cz

25.–27. listopadu 2022
na

ZVĚŘINOVÉ
HODY

vás zve ve dnech

záležitosti bude rozhodovat nová RM.
Usnesení č. 29/110/22: RM bere na vědomí informace ze SPOZAMU. 
Usnesení č. 30/110/22: RM schvaluje realizaci čištění studen na Městském 

stadionu v letech 2022–2023 v ceně do 100.000 Kč. 
Usnesení č. 31/110/22: RM bere na vědomí možnost odkupu nebo výměny 

pozemku za dálnicí parc. číslo 3821/2 KN, orná půda o výměře 5.227 m2, 
který má pronajatý CVČ na pastvu koní. Dále bude jednáno s majitelem. 

Usnesení č. 32/110/22: RM schválila vyřazení a prodej vozíku na koně DHM 
inventární číslo 61 z evidence majetku pro CVČ. 

Usnesení č. 33/110/22: RM schválila pronájem kinokavárny paní Haně 
Jaborníkové, trvale bytem Svat. Čecha 6, 693 01 Hustopeče od 01.01.2023 
za cenu 2.500 Kč/ měsíc + cena energií.

Usnesení č. 34/110/22: RM odkládá žádost na změnu stavby před dokon-
čením investorovi … spočívající v rozšíření sjezdu k RD na parcele parc.č. 
4544/171, k.ú. Hustopeče u Brna. RM požaduje ověřit, zda projekt (celková 
šířka nájezdu) splňuje normy.

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

Městského úřadu Hustopeče

Vážení čtenáři, upozorňujeme, že stejně jako 
loni bude lednové a únorové číslo spojeno. 

Chcete-li uveřejnit například vzpomínku, 
tak můžete využít prosincového vydání Hustopeč-

ských listů. Uzávěrka bude 20. listopadu 2022.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání

Jubilanti v měsíci září 2022
3. 9. 1930  Milan Springinsfeld
5. 9. 1931  Miroslav Jančařík
6. 9. 1942  Jan Štěpánek
13. 9. 1931  Josef Komárek
18. 9. 1942  Karel Otáhal

Zpracovala: Simona Procházková, 
komise obřadů a slavností

Dne 1. prosince 2022 se dožívá životního jubilea 
malířka paní Dana Teinitzer z Brna. V Hustopečích 
prožila dětství a v současné době zde vystavuje 
svoje malby. Chceme jí touto cestou popřát zdraví 
a osobní spokojenost. 

Mgr. Hana Šírová a Vladimír Bartoš 

Dne 14. listopadu 2022 se dožívá krásných 80 let 
paní Emílie Boleslavová.

Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí  přejí Hana a Ivo 
s rodinami a nerozlučné kamarádky.

20. 9. 1932  Václav Sadílek
23. 9. 1931  Milada Vedrová

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

Z REDAKČNÍ POŠTY
Práva a povinnosti pejskařů

Určitě se opakuji, ale stále říkám, že se lidé 
dělí na dvě skupiny, na normální a pejskaře. 
Hrdě se hlásím ke druhé skupině, proto vím, 
že pejskaři mají svá práva, ale také povinnos-
ti. Mezi ně patří i venčení pejsků a úklid psích 
exkrementů. To je věc, na kterou hodně pejska-
řů zapomíná. Myslím, že není nic příjemné-
ho jít venčit svého pejska a přinést si domů 
na botě nijak vábnou pozornost z míst, kde ji 
zanechal jiný pejsek a jeho páníček ji neukli-

dil. Dostal se mi do rukou zpravodaj z Holubic, 
ve kterém se řešilo i venčení psů. Myslím, že 
je to místní vyhláška, ale to, co je v ní napsá-
no, se mi moc líbilo, možná by to bylo řešení 
pro Hustopeče. S uklízením psích exkrementů 
v Hustopečích sice velké problémy nejsou, ale 
pořád nacházíme pověstné hromádky. I když 
je to jen místní vyhláška, hovoří jasně: Pokud 
si člověk pořídí psa, je za něj plně odpověd-
ný, a když pes znečistí veřejné prostranství, 

je povinností každého chovatele mít s sebou 
při venčení takové vybavení, aby mohl úklid 
provést (např. igelitový pytlík). Napadla mě 
přímo provokativní myšlenka, když to jde 
v Holubicích, které mají cca 900 obyvatel, proč 
by to nešlo v Hustopečích. V každém případě 
by to přineslo i to, že bychom se nemuseli bát 
šlápnout na trávník bez obav, že bychom si 
přinesli na botě nevábný suvenýr.

Vlastimil Tělupil

neděle 4. 12. v 18.00
Za5 vocal sextet

evangelický kostel 

neděle 11. 12. v 18.00
Štěpánští koledníci

kinosál 

neděle 18. 12. v 18.00
Deo Gratias

kostel sv. Václava a sv. Anežky České

Adventní koncerty

Předprodej vstupenek, informace: TIC Hustopeče, Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 418, on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 
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Dne 6. října by se dožil 83 let pan Miroslav Grbavčic 
z Hustopečí. 

Stále vzpomínají synové Martin a  Honza, vnuci Marek 
a Honza, rodina Dolákova, Novotňákova, Berkova 
a Mirka Charvátová.

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

Dne 5. listopadu 2022 to bude 12 let, kdy nás opustil 
Ing. Oldřich Nevrkla z Hustopečí.

S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

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

Dne 6. listopadu 2022 vzpomeneme 8. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan Petr Svrček
z Hustopečí  

S bolestí a láskou vzpomínají manželka,
dcery Zdenka a Renata s rodinami a syn Petr.    

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které 
nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi byl, za 
každý den, který jsi s námi žil.

Dne 13. listopadu uplyne 7. smutné výročí úmrtí 
pana Josefa Strouhala z Hustopečí.

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 14. listopadu 2022 vzpomeneme 53. smutné 
výročí od chvíle, kdy nás navždy opustil náš tatínek 
a dědeček, pan Inocenc Hamerník z Hustopečí. 

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou. 

Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo Tě měl rád, 
nezapomene.

Dne 14. listopadu 2022 uplyne 17 let od úmrtí 
našeho manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, 
pana Čestmíra Babáčka.

Vzpomíná manželka, syn Milan s rodinou, syn Čestmír 
a dcera Dana s rodinou. 

Nikdy již nezazní tvůj hlas, ruku ti tento den nepodáme, 
abychom ti mohli popřát k tvým narozeninám. Život 
s tebou byl krásný a my ti za něj děkujeme.

Dne 19. listopadu by se dožil 75 let náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček pan František Šafařík.

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manželka a synové 
s rodinami.

Ti, které jsme tolik milovali, neumírají, jen usínají, aby se 
mohli každé ráno znovu probudit v našich vzpomínkách.

Dne 1. listopadu 2021 jsme vzpomněli 8. výročí 
úmrtí pana Miloslava Dohnálka z Hustopečí. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali a měli rádi, 
děkují manželka Božena, syn Miloslav s rodinou a dcera 
Dagmar s rodinou.

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

Dne 9. listopadu uplyne 12 let, kdy nám navždy 
odešel náš milovaný tatínek, dědeček, pan 
Stanislav Kilián.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 26. září 2022 by oslavila 70 let 
paní Božena Bohutínská.
Dne 10. listopadu vzpomeneme 4. smutné výročí 
jejího úmrtí.

S láskou vzpomíná syn Tomáš s celou rodinou.

Vzpomínky

Na stránkách Hustopečských listů můžete uveřejnit blahopřání, vzpomínky a poděkování. 
Text a foto můžete zaslat na: tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412
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 26. 11. 13.00 Adventní pun ování
   s rozsv cením váno ního stromu
   Dukelské nám stí
 27. 11. 16.00 Adventní koncert ZUŠ
   evangelický kostel 
 4. 12. 10.00 Váno ní as
   Váno ní loutková revue, kinosál

9. 12. 19.30 Nemalé pátky v kinokavárn
   Vystoupí skupina Caramel
Adventní koncerty
 4. 12. 18.00 Za5 vocal sextet
   evangelický kostel 
 11. 12. 18.00 Št pánští koledníci
   kinosál
 18. 12. 18.00 Deo Gratias
   kostel sv. Václava a sv. Anežky eské

19. 12. 16.00 Váno ní kamion Coca-Cola
   Dukelské nám st

Adventní čas
v Hustope ích
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