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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2021, začal advent, doba naděje a očekávání. 
Končí rok, v průběhu kterého s úzkostí sledujeme vývoj války 
na Ukrajině a přáním nás všech je, aby co nejdříve skončila 
a bylo ukončeno utrpení obyvatel Ukrajiny. Advent je také dobou 
dobročinnosti. V tomto roce máme mimořádnou příležitost ji 
projevit na různých frontách – od sbírek oblečení, spotřebního 
zboží a potravin pro sociálně slabé, přes různé fi nanční sbírky 
pro handicapované všeho věku, až po dražby a vánoční dárky 
v podobě krabic od bot nebo Ježíškových přání. Podporu Ukrajiny 
nevyjímaje. Je na každém z nás a na našich možnostech, jak 
a nakolik projevíme dobročinnost a solidaritu.

V listopadu jsme ve městě uspořádali tradiční podzimní akce, jako jsou Oslava svatomartinských 
vín a husí nebo o týden později Světový duel vín. Adventní punčování s rozsvěcováním vánočních 
stromů na náměstí bylo plné veselí, muzicírování, skvělých punčů a lahůdek. Nechyběly dílničky 
pro děti v suterénu kostela. Letos nám skvělou atmosféru opět doplňovali moderátoři Háder 
– Strouhal a přehlédnout nešel nový dřevěný „betlém“. Přesně v 17 hodin se rozsvítil velký 
vánoční strom i jeho menší „bráška“.  Adventní víkend umocnil skvělý nedělní koncert žáků ZUŠ 
v evangelickém kostele.

Letošní podzim je teplotně nad normálem, mráz nás zatím moc nepotrápil. I díky počasí 
jsme dokončili plánované investice, jako je výsadba zeleně v ulici Gen. Peřiny včetně umístění 
mobiliáře nebo propojka ulic Brněnská, Kollárova a Jiráskova se zelení, chodníky a parkovacími 
místy. S pomocí veřejnosti byla vysázena alej v ulici Palackého. Do plného provozu bylo spuštěno 
zcela nové placené parkoviště u městské polikliniky. Nejmenší částka, kterou řidič zaplatí, je 
pět korun za půl hodiny. Lze zde platit mincemi, ale také kartou nebo hodinkami. Primárně má 
sloužit jako parkoviště pro pacienty nebo návštěvy na poliklinice, v nemocnici nebo v Domově pro  
seniory, proto zde také neplatí žádná parkovací karta. 

Prosincové zastupitelstvo bude schvalovat nový rozpočet a my na městě debatujeme 
o investicích na příští rok. Nelze realizovat vše, co bychom rádi, ale je třeba určit důležitost 
a připravenost projektů. Neméně důležitá je spolupráce s projektovými manažerkami 
města, které připravují žádosti o dotace a hlídají vyhlášení výzev tak, abychom je včas podali 
poskytovatelům dotací. 

Vážení spoluobčané,
po čtyři adventní neděle postupně zapálíme čtyři svíčky a bude tady Štědrý den. Pro mnohé jsou 
Vánoce nejkrásnějšími svátky roku, kdy jsou naše domácnosti provoněné purpurou, jehličím, 
vánočním cukrovím, kdy obdarováváme své nejbližší a sami jsme obdarováváni. Největším 
darem je zdraví a v posledních měsících tolik skloňovaný MÍR. Mysleme na ty, kteří nemají to 
štěstí a nemohou být se svými nejbližšími, važme si maličkostí, jako je úsměv, pochvala, drobná 
pozornost. 

Prožijte konec roku 2022 v klidu a pokoji, obklopeni těmi, které máte rádi. Zvu Vás na 
Štědrovečerní zpívání koled u dřevěného „betlému“ pod vánočním stromem. Do nového roku 
2022 vám přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů. A neztrácejte víru a naději.

Hana Potměšilová, starostka

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

 26. 10. Nově zvolení radní se sešli na své 
první společné schůzi. Rozdělili si oblasti, 
kterým se budou ve svém čtyřletém volebním 
období věnovat, a zvolili předsedy prvních 
pěti komisí. Věnovali se rovněž průzkum-
nému vrtu nad rybníkem, integraci cizinců 
i opravě závlahy na stadionu. 

Radní jednali poprvé v novém složení. 
Ke stolu usedli starostka Hana Potměšilová 
(Nestranné Hustopeče), místostarostové Boři-
voj Švásta (Zdravé Hustopeče) a Josef Horák 
(KDU-ČSL) a další čtyři členové rady města, 
mezi které patří Beata Kynclová (Zdravé 
Hustopeče), Vojtěch Frank (KDU-ČSL), Michal 
Vejpustek (ČSSD) a Stanislav Ivičič (Nestranné 
Hustopeče). 

Na úvodní schůzi radní zvolili také předsedy 
prvních pěti komisí, které se stanou 
poradním orgánem rady města. Jasné jsou 
již tyto komise:

• Komise obřadů a slavností (Hana Pregrtová)
• Stavební komise (Michal Stehlík)
• Sociální a zdravotní komise (Antonie Kobliho-

vá)
• Školská a kulturní komise (Beata Kynclová)
• Komise pro územní rozvoj (Helena Straková)

Společnost Moravské naftové doly a.s. 
dostala zelenou na obnovení geologických 
prací na pozemku č. 4536/120, který se nachá-
zí nad hustopečským rybníkem. „Průzkumný 
vrt za účelem vyhledání ložisek ropy a zemní-
ho plynu se zde uskutečnil již na přelomu let 
2010/2011 a pracovníci tak využijí stávající 
panelovou plochu, kterou zdvojnásobí. Vrt by 
měl být realizován do hloubky 2 780 metrů. 
Příjezd veškeré těžké techniky je naplánovaný 
po polní cestě od Starovic,“ doplnila informa-
ce starostka Hana Potměšilová. Společnost se 
zavázala po dokončení prací dotčené pozemky 
rekultivovat a navrátit k původnímu využití.

CVČ Pavučina si pod svá křídla vezme 
volnočasové aktivity, jejichž cílem je lepší 
integrace cizinců. S úhradou vzniklých výdajů 
pomůže dotace z Ministerstva vnitra. Základ-
ní umělecká škola získala dotaci ve výši téměř 
1 milion korun na aktivity, které podpoří rovný 
přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdě-
lávání. Jednou z činností je hra na elektrické 
piano, které pořídí za 160 tisíc korun město 
a ZUŠ si ho bude pronajímat v průběhu tříle-
tého projektu.

Radní se věnovali také závadě na trávníku 
na nově zrekonstruovaném fotbalovém hřiš-
ti. „Jednalo se o prasklou závlahu a problém 
byl odstraněn v rámci běžných oprav, nešlo 
o reklamaci. Ředitel SPOZAMu Aleš Pros-
chek kontaktoval fi rmu, která bude zajišťo-
vat rozbory půdního podloží hřiště. Dle jejich 
výsledků zvážíme podání reklamace u dodava-
telské fi rmy,“ vysvětlila Potměšilová.

-hrad-

Z první schůze radních: Pět komisí již má své předsedy

 9. 11. Radní jednali v úterý 8. listopadu. 
Schválili následnou péči o zeleň pro ÚSES III
a výsadbu zeleně v ulici Generála Peřiny, 
vybrali dodavatele elektrického nákladního 
vozidla a potvrdili kompletní složení komi-
sí sociální a zdravotní, pro územní rozvoj 
a stavební.

Vozový park městských služeb oboha-
tí elektrické nákladní vozidlo. „Auto jsme 
prostřednictvím zakázky malého rozsahu 
vysoutěžili za 743 tisíc korun bez DPH. Státní 
fond životního prostředí ČR nákup podpoří 

částkou okolo 400 tisíc korun, zbývající peníze 
zaplatí s největší pravděpodobností městská 
kasa. Defi nitivní slovo budou mít zastupi-
telé na svém nejbližším zasedání,“ vysvětlil 
místostarosta Josef Horák.

Radní schválili uzavření provozu obou 
hustopečských mateřských škol po dobu 
vánočních prázdnin, které připadnou na 
termín od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023. 

Tři z komisí, které budou v započatém 
volebním období 2022–2026 poradními 
orgány rady města, již mají kompletní perso-
nální obsazení. „Jedná se o Komisi sociální 
a zdravotní, Komisi pro územní rozvoj a Komisi 
stavební. Děkuji všem těmto lidem, kteří jsou 
ochotni se zapojit do práce pro město,“ uvedla 
starostka Hana Potměšilová. 
• Komise pro územní rozvoj: Ing. Arch. Hele-

na Straková (předsedkyně), Ing. Arch. Marcela 
Horová (tajemnice), Bronislav Halm, Michal 
Stehlík, Ivan Chrastina, Ing. Jan Frank, Pavel 
Kamenský, Pavel Ovísek, Pavel Strážnický

• Komise sociální a zdravotní: Antonie Kobli-
hová, DiS (předsedkyně), Mgr. Marcela Jando-
vá (tajemník), PhDr. Tomáš Laz, Mgr. Miroslav 
Prchal, DiS, Mgr. Monika Trčková, DiS, Ing. 
Bohumila Defeldová, Pavel Furch, DiS., Bc. 
Michal Vejpustek, Bc. Šárka Šlancarová, 

Martina Ondrová, Vlasta Vejpustková, Jolana 
Nemeškalová

• Komise stavební: Michal Stehlík (předseda), 
Dagmar Sedláčková (tajemník), Ing. Arch. 
Helena Straková, Ivan Chrastina, Ing. Tomáš 
Potměšil, Ing. Daniel Svoboda, Ing. Vojtěch 
Frank, Ing. Petr Kalina, Alexandr Batoušek, 
Ing. Petr Vedra, Ing. Radek Krušina.

Vedení města schválilo následnou péči 
pro novou zeleň v rámci ÚSESu III a parku 
v ulici Generála Peřiny.  „Letos na podzim 
jsme dokončili třetí etapu výsadby trav, keřů 
a stromů v extravilánu města, tzv. ÚSES III. 
Jedná se o lokality ve směru na Starovice, 
Šakvice a nad prvním rybníkem. Celkem zde 
přibylo 700 stromů, 3 000 keřů a luční louka 
na tři a půl hektarech. Starat se o ně budou 
po tři roky zaměstnanci odborné fi rmy, poté 
je do péče převezmou městské služby, které 
již kontrolují a prořezávají zeleň z první etapy 
výsadby z roku 2019,“ vysvětlil místostarosta 
Bořivoj Švásta. 

Postaráno bude také o nové stromy, keře, 
trvalky a cibuloviny v parku v ulici Generála 
Peřiny, na které je sjednaná odborná následná 
péče na dva roky. Právě ty jsou nejdůležitější 
pro ujmutí a přežití nové zeleně.

-hrad-

8. listopadu jednali radní

Parkové úpravy v ulici Generála Peřiny. 
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Příští vydání Hustopečských listů vyjde 3. 2. 2023.
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 11. 11. Hned po zahájení si vzala slovo 
starostka Hana Potměšilová. Informovala 
zastupitele o nabídce společnosti T-Mobile 
Czech Republic, možnosti odkupu nemovi-
tosti od náboženské společnosti Svědci Jeho-
vovi a věnovala se rovněž tématu nedostatku 
zubařů v Hustopečích.

Občany našeho města nyní oslovují 
pracovníci společnosti T-Mobile a nabízí jim 
zavedení optické technologie pro vysoko-
rychlostní internet. „Sešli jsme se se zástupci 
fi rmy a upřesnili lokality, kde tento zásah není 
možný z důvodu nutnosti rozebrání chodníků, 
a to včetně nově vybudovaných bezbariéro-
vých tras. Zájmové území se tudíž zmenšilo na 
oblast od křižovatky ulic Komenského a Svat. 
Čecha, směrem k Javorové a lokalitě Záhume-
nice,“ vysvětlila Potměšilová. Investice se usku-
teční pouze za předpokladu, že zájem projeví 
minimálně polovina domácností.

Náboženská společnost Svědci Jehovovi 
ukončila před cca 3 lety svoji činnost v Husto-
pečích a přislíbila svoji nemovitost v ulici Kpt. 
Jaroše nabídnout městu k odkoupení. „Jednali 
jsme s nimi již v roce 2019 a požádali je, aby 
v případě prodeje svého ústředí oslovili jako 
první město. Předběžný zájem není zavazu-
jící, nyní je potřeba zjistit podmínky prodeje 

a zvážit, zda by tato budova v majetku města 
našla své využití,“ vysvětlila Potměšilová. 

Hustopeče a nejbližší okolí trápí nedosta-
tek zubařů, kterým se vedení města aktivně 
zabývá. „Ordinují zde čtyři zubní lékaři, všich-
ni v ordinacích v Mrštíkově ulici. V prvním 
čtvrtletí příštího roku by měla po mateřské 
dovolené obnovit svoji činnost paní doktorka 
Kostolányová, která ordinovala v centru My-or-
to v Palackého ulici. Aktuálně řešíme také 
fi nanční nacenění vybavení zubní ordinace, 
na zastupitelích potom bude rozhodnutí, zda 
město část zařízení koupí do svého majetku 
a lékařům za určitých podmínek poskytne. To 
by mohlo zvýšit jejich zájem o otevření ordina-
cí, které jsou aktuálně v Hustopečích tři volné,“ 
objasnila situaci kolem zubařské péče Potmě-
šilová.

Od 1. ledna 2023 budou fungovat dvě 
samostatné organizační složky Pečovatel-
ská služba Hustopeče a Penzion Hustopeče. 
„Potřeba oddělení stávající organizační složky 
Penzion a pečovatelská služba na dvě vyplynu-
la především z metodické návštěvy zástupců 
Jihomoravského kraje v roce 2021. Ti odůvod-
nili jasné oddělení působnosti pečovatelské 
služby od dalších činností zejména zvyšujícími 
se požadavky na odbornost služeb a kvalitu 

poskytované péče. V případě, že by pečovatel-
ská služba neplnila stanovené nároky, může 
jí být krácen dotační příspěvek 5,44 mil. Kč 
z Jihomoravského kraje,“ vysvětlil hlavní 
důvod oddělení místostarosta Josef Horák. 
Druhá organizační složka, Penzion Hustope-
če, si vezme pod svá křídla dům – penzion pro 
důchodce, bytové domy s podporovanými byty 
a dopravu pro seniory.

Zástupci odborné fi rmy odprezentovali 
na schůzi zastupitelů model Živá krajina. 
„Jedná se o zmapování oblasti Hustopečí 
a okolí a navržení komplexních opatření, která 
povedou k lepšímu zadržování vody v půdě, 
obnově biodiverzity, snížení eroze a zacho-
vání úrodnosti půdy. Studie by se věnovala 
například důkladnému prozkoumání Štinkov-
ky a jejího přítoku, Pradlenky, která pramení 
severně od Horních Bojanovic a do Štinkov-
ky se vlévá v oblasti Hustopeče – Nové sady. 
Sucho je jedním z nejpalčivějších problémů 
a vrátit vodu do krajiny je jednou z největších 
výzev,“ doplnil informace místostarosta, Boři-
voj Švásta. Vypracování modelu Živá krajina by 
probíhalo dva roky a městskou kasu by vyšlo 
na 3,4 miliony korun. „Jedním z našich úkolů je 
prověření vhodných dotací, které by s úhradou 
výdajů pomohly,“ uvedl Švásta.  

-hrad-

Nové zastupitelstvo se sešlo podruhé

 23. 11. V úterý 22. listopadu zasedla ke 
své čtvrté schůzi Rada města Hustopeče. Na 
programu měli, kromě jiného, objednáv-
ku interiérů zkolaudované Střelnice, nákup 
vybavení dopravního hřiště, výměnu osvětle-
ní na poliklinice, úpravu cen Spozamu nebo 
třeba výměnu světel na návěstidlech světel-
ných křižovatek.

Radní schválili uzavření objednávky na 
časové osy do interiéru budovy Střelnice

V úterý 15. listopadu byla zkolaudována 
zrekonstruovaná budova Střelnice a nastal 
proto čas řešit interiéry. Kromě instalace vedu-
ty, historického lisu a dalších exponátů budou 
vnitřní prostory vybaveny i časovými osami. 
„Jedná se o dřevěné panely, na které budou 
instalovány historické fotografi e s popisky, 
informační panely a další", vysvětlil místosta-
rosta Bořivoj Švásta. Náklady na pořízení těch-
to prvků, které budou lemovat zadní stěnu 
Střelnice, jsou 102.610 Kč bez DPH.

Dopravní hřiště získá nové vybavení
Radní schválili uzavření smlouvy s Jihomo-

ravským krajem na poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 46.000 Kč na pořízení sedmi 
nových dětských jízdních kol a dopravního 
vodorovného i svislého značení. „Dopravní 

hřiště, které od letošního roku spadá pod Cent-
rum volného času Pavučina, je třeba neustále 
modernizovat, aby správně plnilo svůj účel 
a bylo bezpečné. Už v dubnu bylo ze stejné 
dotace pořízeno dopravní značení za 41.000 Kč," 
doplnila starostka Hana Potměšilová. 

Město může dále počítat s nadstandardem 
dopravní obslužnosti

Od roku 2018 dopravuje žáky do míst-
ních základních škol školní autobus, který se 
o dva roky později stal i stálou linkou IDS JMK. 
Náklady na jeho provoz tak přešly z města 
na Jihomoravský kraj, kterému však město 
Hustopeče dobrovolně přispívá poměrnou 
částku za tzv. nadstandard. Ta se od letošního 
roku mírně navýší. „Částka je spíše symbolická 
a zdaleka nás nestojí tolik, co nás stál provoz 
autobusu první dva roky, kdy jsme ho platili 
sami. Dokonce, ani když k tomu připočteme 
náklady na proplácení příspěvku 500 korun 
na každou permanentku žákům z Hustopečí," 
doplnila starostka s tím, že autobus se osvědčil 
a využívají ho i rodiče a senioři.

Polikliniku rozsvítí nové LED osvětlení
Před několika lety došlo v budově polikli-

niky na Hybešově ulici k výměně osvětlení 
ve společných veřejných prostorách. Nyní 

jsou na řadě i jednotlivé ordinace. „Jedná 
se o ordinace ortopedie, psychiatrie, gastro-
enterologie a tatérského salónu. Současné 
osvětlení není vyhovující ani uživatelsky ani 
energeticky, proto jsme schválili výměnu za 
předběžnou částku 135.800 Kč včetně DPH," 
vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta. Budova 
polikliniky i její okolí jsou průběžně opravo-
vány. V úterý 22. listopadu bylo zpřístupněno 
i nové parkoviště. 

Nové LED vložky do návěstidel na 
světelných křižovatkách

V posledních třech letech dochází stále 
častěji na světelně řízených křižovatkách 
v Hustopečích k závadám na instalovaných 
světelných zdrojích. Každá porucha vyřadí celé 
řízení z provozu, a v tomto okamžiku dochází 
k nebezpečným dopravním situacím. Na dopo-
ručení odborné fi rmy proto budou vyměněny 
světelné zdroje za nové LED vložky, které mají 
ve všech směrech lepší parametry jak v oblas-
ti svítivosti, tak i v oblasti životnosti. „Neza-
nedbatelnou předností je i úspora elektrické 
energie o 75 %," doplnila starostka. Náklady 
na výměnu byly vyčísleny na 360.485 Kč včet-
ně DPH a hotovo by mělo být do tří týdnů od 
uzavření smlouvy o dílo.

-nov-

Z jednání nových radních
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 1. 11. Mrštíkovu ulici v Hustopečích zaplnila 
v úterý 1. listopadu ráno dlouhá fronta čeka-
jících lidí. Důvodem byla registrace nových 
pacientů u jednoho ze zdejších soukromých 
zubařů. Stížnosti nespokojených čekajících 
zájemců se dostaly i na radnici.

„Problém s nedostatkem zubařů i dalších 
lékařů je celorepublikový, takže se nevyhnul 
ani Hustopečím. Víme o tom a již delší dobu 
hledáme vhodné řešení, nicméně tady ta 
fronta čekajících nás opět utvrdila v tom, že 
je potřeba věnovat tomu procesu maximální 
prioritu. Zatím v Hustopečích nemáme žádné 
zubaře, kteří by spadali pod státní zařízení, 
takže jsou to soukromníci a ti si samozřej-
mě mají právo určit způsob nabírání nových 
pacientů. Mrzí mě, že tu vznikla taková menší 
panika,“ vyjádřila se starostka Hana Potměši-
lová, která se přišla na vzniklou situaci osobně 
podívat.

Poněkud nešťastný způsob registrace 

pacientů zablokoval dopravu v ulici a zájemci 
o registraci, kteří se do Hustopečí sjeli ze širo-
kého okolí, čekali před ordinací dlouhé hodiny, 
někteří zde dokonce i nocovali. Vedení města 
o nedostatku zubařů i dalších lékařů v Husto-
pečích dobře ví a pracuje na postupu, jak se 
o pacienty z řad občanů města postarat.„

-nov-

Rozhledna je opravena a přístupná veřejnosti!
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 1. 11. Dominanta hustopečských mandlo-
ňových sadů, téměř 18 metrů vysoká rozhled-
na ze dřeva a oceli, byla od 11. října uzavřena 
kvůli plánované rekonstrukci. V úterý 1. listo-
padu ji zhotovitel předal opravenou městu, 
které ji zpřístupnilo i veřejnosti.

Oprava se týkala všech čtyř nosných slou-
pů, které byly postupně vyměňovány za 
nové. Nedotčené zůstalo vnitřní ocelové scho-
diště i vyhlídková plošina, která se nachází 
zhruba ve 12 metrech.

-nov-

Běžte se podívat na opravenou rozhlednu. 

Ve frontě se čekalo několik hodin. 

Hodiny čekání na registraci u zubaře
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Dokončení nové hráze rybníka je odloženo
 2. 11. Dokončení nové hráze na předním 
hustopečském rybníku se odkládá. Rekon-
strukce, která začala v říjnu loňského roku 
a měla být hotová do konce letošního listopa-
du, se o měsíc posouvá.

Důvodem je neodpovídající počáteční stav 

díla, které Povodí Moravy, vlastník nádrže, 
zdědilo v roce 2011 po zaniklé Státní vodohos-
podářské správě. „Jako u mnoha dalších děl, 
která vznikala v 50. letech minulého století, 
nám chyběla kompletní dokumentace. Při 
projektování rekonstrukce jsme proto vychá-

zeli z neúplných materiálů, což samozřejmě 
vedlo k tomu, že některé procesy bylo potřeba 
udělat jinak, než jak bylo navrženo v projektu,“ 
vysvětlil zdržení tiskový mluvčí Povodí Moravy 
Petr Chmelař.

Aktuálně probíhá na staveništi betonování 
výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu, 
který je těsně před dokončením. Odvezeny již 
byly veškeré vytěžené sedimenty ze dna nádr-
že, kterých se do okolních polí vyvezlo přes 
2 400 kubíků. Hloubka těžby přímo u hráze 
dosahuje 160 centimetrů. 

Náklady na dokončení se vyšplhaly na 
15,8 milionu korun, z čehož 15 milionů pokryje 
dotace z Ministerstva zemědělství. Poslední 
neznámou tak v celém díle stále zůstává, zda 
se do rybníka vrátí voda. „Nádrž podobných 
rozměrů nejde naplnit jinak, než přirozenou 
cestou, což znamená na základě srážek a příto-
ků. Jestli se ptáte, zda mělo smysl opravovat 
hráz rybníka, tak určitě ano, protože je nezod-
povědné udržovat hladinu vody v havarijní 
nádrži,“ uzavřel Chmelař.

-nov-
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 18. 11. Velkou vlnu nevole vyvolalo letos na 
jaře kácení nemocných višní v ulici Palackého. 
Už tehdy vedení města slibovalo, že v ulici 
přibude zbrusu nová, zdravá alej a tento slib 
se stal skutečností ve čtvrtek 17. listopadu.

Výsadba začala hned zrána a protáhla se 
až do odpoledne. „Na doporučení zahradní 
architekty Veroniky Hukové jsme se rozhodli 
nahradit višně novým druhem a volba padla 
na hlohy, které by měly dobře snášet podmín-
ky, které tu v ulici máme. Je tu málo vody, v létě 
sem praží slunce a navíc tu máme spoustu 
elektrického vedení. Hloh by to všechno měl 

zvládnout. Krásně kvete a na podzim má malé 
červené plody, což bude alespoň vizuálně 
připomínat původní višně,“ řekl místostarosta 
Bořivoj Švásta.

V ulici přibylo 54 nových stromů, které 
pomohla vysadit veřejnost, což byla podmínka 
získané dotace. „Akce je z větší části fi nancová-
na nadací Partnerství a jejich grantem Sázíme 
budoucnost,“ vysvětlila projektová manažerka 
Pavla Novotná. Celkové náklady jsou okolo 
220 000 Kč. O to, aby se stromům v ulici dobře 
dařilo, se postarají městské služby.

-nov-

Palackého ulici krášlí nová alej

 9. 11. Podzim v Hustopečích patří každoroč-
ně obnově a nové výsadbě zeleně. Na několi-
ka místech ve městě se pilně vysazuje, hotovo 
hlásí ulice Generála Peřiny, kde se realizoval 
jeden z větších projektů. „Tuto výsadbu včet-
ně revitalizace trávníků nám už v roce 

2019 vyprojektovala brněnská fi rma Safe 
Trees. Projekt jsme nechali připomínkovat 
místním obyvatelům, kterým se návrh líbil, 
proto jsme začátkem letošního roku vysoutě-
žili fi rmu a teď na podzim se začalo s realizací,“ 
vzpomíná místostarosta Bořivoj Švásta.

Vysázeno bylo 26 stromů, především 
jabloní, ořešáků a hlohů. Ty doplňuje více 
než tisícovka keřů a zhruba stejný počet 
trvalek a cibulovin. „Celkem se pracovalo na 
ploše asi 3 000 metrů čtverečních. Na dalších 
1 600 metrech čtverečních se revitalizovaly 
trávníky,“ počítá místostarosta.

Nezapomnělo se ani na doplnění mobiliáře. 
Přibyly dva stoly, deset laviček a čtyři odpadní 
koše. „Náklady na realizaci byly vysoutěženy 
za milion a tři sta tisíc korun. Větší část pokry-
je dotace z Operačního programu životního 
prostředí,“ kalkuluje Švásta.

Podobných projektů, i když menšího rozsa-
hu, je po městě rozjetých více. „Kolem kina, 
autobusového nádraží nebo podél cyklostez-
ky. Momentálně nám na stavebním úřadě leží 
další projekt u ulice Generála Peřiny, a to ve 
směru na Starovice, kde by mohl vzniknout 
malý parčík s houpačkami a dalším mobi-
liářem, ale čekáme na vyjádření stavebního 
úřadu,“ uzavřel místostarosta.

-nov-

Ulici Generála Peřiny zdobí nová výsadba

Přibyl také novy mobiliář. . 

Do výsadby se zapojila i veřejnost. 
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 23. 11. Organizační složku Penzion 
a pečovatelská služba Hustopeče čeká zásad-
ní změna. Od prvního ledna 2023 se rozdělí 
na dvě samostatné organizace. Na základě 
metodické návštěvy z Jihomoravského kraje 
o tom rozhodlo zastupitelstvo města. 

Důvody k rozdělení jsou velmi prozaické. 
„Na pečovatelskou službu čerpáme nemalé 

dotace, proto se snažíme dodržovat pravidla, 
která po nás chtějí poskytovatelé těchto dotací, 
ať už je to Ministerstvo práce a sociálních věcí 
nebo Jihomoravský kraj. Zvýšíme tím naše 
šance na získávání těchto fi nancí,“ vysvětluje 
vedoucí penzionu Monika Trčková, která nově 

bude řídit pouze Pečovatelskou službu. 
Penzion pro seniory na Žižkově ulici a Senior 

doprava přejde do agendy druhého místosta-
rosty Josefa Horáka. Zopakuje se tak model 
z doby před čtyřmi lety, tehdy penzion spadal 
pod vedoucího sociálního odboru. „Věřím, že 
to takto zvládneme, že to není práce pro nový 
úvazek, ale uvidíme. Každopádně je dobře, že 
bude penzion zvlášť, protože tak zamezíme 
i takovému nešvaru, že zdejší obyvatelé se 
dožadovali služeb, které spadají právě vylože-
ně pod pečovatelskou službu, nikoliv pod sprá-
vu penzionu,“ doplnil místostarosta.

Prakticky zatím zůstává vše při starém 

a klienti obou služeb rozdíl nepocítí. Dokud 
se nenajdou vhodné prostory, bude mít pečo-
vatelská služba sídlo v penzionu. Město si od 
tohoto kroku slibuje větší šanci na fi nancování 
a další rozvoj obou složek. Každá má totiž své 
specifi cké potřeby. „Zatím jsme v takovém 
lehkém napětí, protože toto rozdělení s sebou 
samozřejmě nese určitý stres. Byli jsme tu 
jako jeden tým, vzájemně jsme si pomáhali, 
fungovali jsme dohromady. Ale samozřejmě 
je nutné jednotlivé služby oddělit, to všichni 
chápeme, protože i pro nás to bylo mnohdy 
velmi náročné,“ věří Trčková.

-nov-

Pečovatelská služba se oddělí od penzionu
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 26. 10. Již tři roky budují Hustopeče v extra-
vilánu města Územní systémy ekologické 
stability (tzv. ÚSESy). V několika etapách vzni-
kaly v okolí města ostrovy plné trav, keřů 
a zeleně, jejichž úkolem je rozbít pusté lány 
polí a pomoci lépe zadržovat vodu v půdě.
Dvě etapy byly realizovány v roce 2019. Ta 
poslední, tzv. ÚSES III byla dokončena letos 
a dohromady pokrývá tři a půl hektaru. „Jedná 
se o lokality ve směru na Starovice, Šakvice 
a nad prvním rybníkem, kde bylo vysazeno 
asi 700 stromů, 3 000 keřů a luční louka. Nad 
rybníkem dokonce přibyla i suchá zídka pro 
plazy a ještěrky,“ doplnil místostarosta Boři-
voj Švásta.

Druhá etapa je v následné péči zhotovi-
telské fi rmy a péče o první etapu již připadla 
městských službám, které vysazené lokality 
pravidelně kontrolují, zavlažují i ořezávají. Do 
10 let zmizí ochranné oplocení a zelené pásy 
začnou plnit svou úlohu – poskytovat ochranu 

zvěři a bránit erozi půdy.
Ostrovy života, jak se těmto systémům říká, 

jsou již dokončeny a město se proto poohlí-
ží po dalších možnostech rozšiřování zeleně 
nejen v okolí města, ale i přímo v centru.

-nov-

Ostrovy života v okolí města jsou dokončené

Hustopečské okolí je zase o něco zelenější. 
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 22. 11. V pravdě symbolické poklepání 
základního kamene nového obchodního 
domu Kaufland se konalo v úterý 21. listopadu 
přímo na staveništi, kde se již několik týdnů 
pilně pracuje.  Investice za bezmála 400 mili-
onů korun v těsné blízkosti již hotové logistic-
ké haly bude hotová na podzim příštího roku.

Takřka před očima rostou v průmyslové 
zóně ve směru na Starovice nové haly budou-
cího obchodního domu a retailového parku 
s desítkou menších obchůdků. „Firma IMOS 

nám staví všechno souběžně, takže budeme 
otevírat celý areál najednou. Kaufland bude 
mít rozlohu 3 500 metrů čtverečních, retailo-
vý park dalších 2 500 metrů,“ představil nově 
vznikající areál Tomáš Dadej, vedoucí oblasti 
Expanze Kaufland Česká republika 

Součástí areálu bude parkoviště pro téměř 
200 aut, přibudou chodníky, napojení na 
cyklostezku o a posílena bude i veřejná dopra-
va. „Ve spolupráci s fi rmou Kordis už hledáme 
řešení budoucí autobusové zastávky, která 

tu logicky musí vzniknout, aby se sem lidé 
bez auta měli jak dostat. Pravděpodobně to 
bude vypadat tak, že tu budou zastavovat 
linky, které tudy projíždí ve směru na Velké 
Němčice,“ vysvětlila starostka Hana Potměši-
lová a dodala, že to vidí jako velký přínos i pro 
zaměstnance sousedních výrobních hal.

Nový areál nabídne necelou stovku pracov-
ních míst nejen Hustopečským, ale i obyva-
telům nejbližších obcí. Těší se především 
Obec Starovice, v jehož katastru centrum 
roste. „Málokdo ví, že tato investice se u nás 
ve Starovicích řeší už bezmála dvacet let, kdy 
jsme hledali možnosti, jak do Starovic přilákat 
nějaké investory,“ neskrýval radost z nového 
projektu starosta Starovic Antonín Kadlec.

Hustopečští nový supermarket převážně 
vítají, obávají se však zvýšené dopravní zátě-
že. Tyto obavy developer vylučuje. Stejně jako 
vedení města vylučuje námitky na zátěž čistič-
ky odpadních vod. „V územním plánu Starovic 
je napojení sítí na Hustopeče, nicméně my 
jsme si nepřáli, aby kanalizace tohoto nového 
areálu byla napojena na naši čističku, a bylo 
nám vyhověno. Takže každá z těchto staveb si 
kanalizaci řeší samostatně,“ vysvětlila starost-
ka Potměšilová.

Už v červnu tak zákazníci budou moci sami 
zhodnotit nové prostory, které kromě moder-
ní a energeticky úsporné haly slibují i velké 
množství zeleně v jejím nejbližším okolí.  

-nov-

Kaufl and v Hustopečích roste závratnou rychlostí
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA

Nejen na hustopečské náměstí, ale i přímo do 
naší školky letos opět zavítal svatý Martin. A že 
je to opravdový rytíř jak se patří! 

Děti si ho nejdříve pořádně prohlédly. 
Nejvíce je zaujala jeho rytířská helmice a meč. 
Nejen kluci, ale i některé odvážné holky si jeho 
helmici i vyzkoušely a potěžkaly jeho meč. 
Poté se svatý Martin s dětmi podělil o svůj 
příběh: o tom, jak se rozdělil s chudým žebrá-
kem o svůj drahocenný plášť. A nejen to, poví-
dal si s nimi o tom, jak je důležité být v životě 

odvážným a hodným člověkem. Dětem se 
jeho návštěva moc líbila. Společně jsme si pak 
ještě zazpívali svatomartinskou písničku a sv. 
Martin na svém koni zase odjel. 

Celý týden se nám poté prolínal různý-
mi aktivitami spojenými s jeho návštěvou. 
„Klusali“ jsme s koníky, stavěli komíny (proto-
že „Na svatého Martina, kouřívá se z komína“), 
modelovali podkovičky a jiné. Ale velkým 
zážitkem bylo pečení svatomartinských rohlíč-
ků. Děti válely těsto, tvořily rohlíčky, potíraly je 

vejcem a sypaly mákem. Paní kuchařky nám 
je potom upekly a všichni jsme si na nich moc 
pochutnali. 

Pečení s dětmi nás všechny opravdu moc 
baví. Už na podzim jsme pekli štrůdly, nyní 
svatomartinské rohlíčky a než se nadějeme, 
budeme péct vánoční perníčky.

Svatý Martin nám sníh sice nepřinesl, ale 
to nevadí. My se i tak už těšíme na pomalu 
přicházející zimu a na vše, co přináší…

Kolektiv MŠ Pastelka

Návštěva svatého Martina v Pastelce

MŠ U RYBIČEK
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Podzim pomalu předává vládu paní Zimě 
a v naší školce se nenudíme. Děti ze třídy Kuřá-
tek si upekly jablečný štrůdl a připravily ovoc-
ný salát plný vitamínů. 

Paní učitelky ze třídy Motýlků připravily pro 
děti a jejich rodiče společné odpoledne. Děti si 
se svými rodiči vyřezaly dýňová strašidla a po 
setmění se vydaly na halloweenskou stezku po 
školce, která byla plná strašidel.

V dopoledních hodinách naši školku navští-
vil hudebník s programem „Zpívánky“. Děti si 
spolu s ním zazpívaly známé písničky.

V průběhu měsíce děti ze tříd Motýlků, 

Žabiček a Želviček zavítaly do městské knihov-
ny na různorodé výukové programy, které pro 
ně připravily šikovné paní knihovnice. Děti 
odcházely s úsměvem a spokojené. Tímto 
chceme paním knihovnicím moc poděkovat. 

A aby toho nebylo málo, vypravily se 
starší děti do kina na divadelní představení 
„O statečném Jankovi“.

Protože se už brzy stmívá a je škoda toho 
nevyužít, sešli se děti a rodiče ze tříd Žabiček 
a Želviček u školky a vydali se uspat broučky. 
Na cestu si svítili lampióny a lucerničkami. 
Došli až k berušce, které pomohli připravit 

postýlku na zimu. Společně s beruškou uložili 
ke spánku i své broučky, které si doma vyrobi-
li. Aby se broučkům pěkně spalo, zazpívali jim 
ukolébavku.

V době podzimních prázdnin zůstaly 
některé děti doma se svými staršími souro-
zenci a paní učitelky pro ně nachystaly kolem 
školky halloweenskou stezku plnou zajíma-
vých úkolů.

Pomalu, ale jistě se blíží Vánoce a školkou 
se začínají ozývat vánoční tóny.

Kolektiv MŠ U Rybiček

Připravujeme se na Vánoce
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Listopadové střípky z Komendy
Po divokých halloweenských oslavách přinesl 
listopad nejen ranní mlhy, ale i čas zavzpomí-
nat si na blízké osoby, které již nejsou mezi 
námi. Dušičky si děti připomínaly pracovními 
listy i zapálením svíček na místním hřbitově. 

V průběhu celého měsíce probíhaly 
v prvním ročníku etické dílny s názvem Buďme 
kamarádi. Ono nejen čtení, psaní, počítání, ale 
také umění být dobrým kamarádem je důle-
žité se učit. Naučný a poučný program plný 
scének, písniček a her děti nejen bavil, ale také 
poradil, jak na občas pěkně zapeklité situace 
v kolektivu reagovat.

Prvňáčci si učení nových písmen užívají, při 
písmenu P se děti proměnily v piráty a hleda-
ly truhlu s pokladem, u písmenka I se pak 

z neohrožených korzárů stali indiáni.
Na příjezd svatého Martina se poctivě 

připravoval celý první stupeň. Školní chodby 
zdobili koně svatého Martina vytvořené různý-
mi technikami. Ve výuce žáci četli či si pouštěli 
legendu o svatém Martinovi, nejstarší školáci 
pekli svatomartinské rohlíčky, řešila se bludiš-
tě, sudoku, tvořily se myšlenkové mapy.  

Ač by se mohlo zdát, že pozdní podzim 
nepřeje sportu, u nás to bylo přesně naopak. 

Výběr chlapců 6. a 7. tříd odjel do Břeclavi 
na turnaj okresního kola ve florbalu. Konku-
rence byla opravdu velká, turnaje se zúčastni-
lo celkem 11 týmů. Mladým borcům se povedlo 
postoupit do fi nálové skupiny a z ní pak do 
krajského kola.  

Po úspěchu mladších chlapců vyjela 
na okresní kolo florbalu také děvčata z 8. 
a 9. ročníku. Tým byl složen velmi rychle a bylo 
otázkou, jak si to všechno sedne.  Hádejte, jak 
to dopadlo? Děvčata si po nájezdech odvezla 
krásné třetí místo. 

Do Břeclavi se podívali i účastníci okres-
ního kola ve šplhu. Soutěž probíhala ve dvou 
kategoriích pro každý stupeň. Z okresního 
města si naši zástupci dovezli pět medailí, což 
je parádní výkon.

Všem sportovcům děkujeme za odvedené 
výkony. 

Kolektiv ZŠ Komenského

ZŠ KOMENSKÉHO
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

Ve šlépějích sv. Martina 
Svatý Martin dle pověsti daroval polovinu 
svého pláště žebrákovi. V duchu tohoto skut-
ku uspořádal školní parlament první akci 
v tomto školním roce. Zástupci svým spolu-
žákům připomněli osobu sv. Martina a pověst 
o něm a v den jeho svátku měli žáci druhého 
stupně třídnické hodiny. Jejich náplní byl kvíz 
týkající se tradičních jídel či plýtvání potravi-
nami, hlavně se ale žáci vzájemně obdarovali 
svačinami. Někteří si na jejich přípravě dali 
obzvlášť záležet. 

Svatý Martin ovládl samozřejmě i první 

stupeň. Děti si kromě pověsti připomněly 
i pranostiky a zvyky s ním spojené. Se svatým 
Martinem trénovaly druhy vět, opakovaly 
abecedu a četly s porozuměním. Nechybě-
li ani koně, které si děti vytvářely. Ve školní 
družině zase vyráběly husy. 

Hlavní částí „parlamenťácké“ svatomar-
tinské akce ale byla potravinová sbírka. Žáci 
i učitelé přinesli tolik trvanlivých potravin 
a hygienických potřeb, že v kabinetě české-
ho jazyka zůstala průchozí jen malá ulička. 
V pátek 18. listopadu, kdy začínala potravino-

vá sbírka pro lidi bez domova či samoživitele 
s dětmi v nouzi z Hustopečska, jsme všechno 
odnesli do suterénu kostela sv. Václava a sv. 
Anežky České. Všem zúčastněným moc děku-
jeme za to, že myslí i na ty, kteří nemají tolik 
štěstí. 

Snad budeme moci všichni i nadále rozdá-
vat radost, období adventu k tomu přímo vybí-
zí. Všem občanům přejeme krásný adventní 
čas, klidné prožití vánočních svátků a šťastný 
vstup do nového roku. 

Kolektiv ZŠ Nádražní
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Mikulovský Bušmen 2022 i s naší účastí
V pondělí 14. 10. se 8 žáků ZŠ a PRŠ Hustope-
če zúčastnilo tradičního branně-orientačního 
závodu Mikulovský Bušmen. Dvě čtyřčlenná 
smíšená družstva dívek a chlapců soutěžila 
s vrstevníky z mikulovské a břeclavské základ-
ní školy. Za příznivého počasí žáci závodili 
v areálu Svatého Kopečku v přespolním běhu, 
střelbě ze vzduchové pistole, odpovídali na 
přírodovědné a zeměpisné otázky; prováděli 
praktické úkoly v poskytnutí první pomoci; 
prokázali své dovednosti ve znalostech pravi-
del silničního provozu a v jízdě na koloběžce. 
Celkově se ZŠ a PRŠ Hustopeče umístila na 
velmi pěkném druhém místě. Smyslem akce 
není pouze vlastní závod, ale především také 
rozvoj interpersonálních vztahů mezi vrstev-
níky a upevňování vztahu k životnímu prostře-
dí. Mikulovský Bušmen je vhodnou příležitostí 
k environmentální výchově, k prolínání mezi-
předmětových vztahů a dodržování klasické 
zásady „škola hrou“. 

Ladislav Mlčoch
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ZŠ A PRŠ HUSTOPEČE

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Listopad na našem gymnáziu 
Začátek listopadu proběhl na Gymnáziu T. G. 
Masaryka Hustopeče ve znamení halloweenu. 
Následně si studenti připomněli výročí listo-
padových událostí konáním sportovního dne. 
V prvním listopadovém týdnu se všechny třídy 
vyššího i nižšího stupně zapojily do soutěže 
o originální výzdobu třídy s halloweenskou 
tematikou. Soutěž vyhlašovaná školním parla-
mentem se konala již podruhé a vítězné třídy 
1. C a 3. A se mohou zúčastnit exkurze dle vlast-
ního výběru.

Sportovní den u příležitosti 17. listopa-
du se na gymnáziu konal tradičně již 16. 
listopadu. Letos si studenti mohli vybrat 
z pěti sportovních disciplín. Největší zájem 
byl o míčové hry, kdy se mezi sebou utkali 
zástupci všech tříd vyššího i nižšího stupně. 
Vítězným družstvem ve volejbalovém turna-
ji se stala třída 7. C a v přehazované pak 3. C. 
Vybraní studenti se zapojili i do utkání ve 
stolním tenise. Zde se vítězi stali za 1. kate-
gorii Jakub Sedláček a Ema Ebachová, v kate-

gorii starších žáků Martin Stejskal a Romana 
Stehlíhová. Součástí nabízených sportovních 
aktivit byl také taneční blok vedený student-
kami ze 7. C. Zájem studentů vzbudila i před-
náška o výživě spojená s fi tness cvičením 
pod vedením učitele tělesné výchovy Lukáše 
Hály, tyto aktivity proběhly v klubu Freedom. 
Obě akce se zařadily k mnoha úspěšným akti-
vitám pořádaným gymnáziem, kterých se 
mohou studenti gymnázia zúčastnit. 

Kolektiv gymnázia

Den otevřených dveří

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA HUSTOPEČE
VÁS ZVE NA

ve čtvrtek 12. 1. 2023 9:00 − 17:00
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

▶ Třetí ročník oboru Informační technologie 
se účastnil Tematického týdne. Cílem akce 
bylo rozšířit dovednosti žáků o činnosti, které 
nejsou zahrnuty v ŠVP, a přesto jsou v životě 
ajťáka potřebné. Jedná se především o pájení 
a dovednosti spojené s výrobou jednodu-
chých zařízení na deskách plošných spojů. 
Druhou částí programu bylo praktické sezná-
mení s prostředky malé "domácí" automati-
zace ARDUINO a RAPSBERRY. Rovněž jsme 
navštívili Technické muzeum v Brně a fi rmu  
Hill´s Šakvice.
Poznali jsme technologie pájení a práce 

s plošnými spoji a realizovali vlastní výrobek 
z předem zakoupené "stavebnice". Prvním 
úkolem bylo odizolování a ocínování konce 
drátu, následně spájení mřížky z několika 
vodičů. Po zvládnutí těchto činností jsme 
přistoupili samostatně k práci na stavebnicích.
Na exkurzi ve fi rmě Hill´s Šakvice jsme se 
mezi jiným seznámili s procesem sběru a zálo-
hování dat, zabezpečením chodu systému 
řízení - zálohování napájení, datových disků, 
oklikové trasy kabeláže i připojení k Internetu. 
Závěr exkurze byl věnován popisu práce správ-
ce IT, charakteru činností i potřebnému rozsa-
hu znalostí pro výkon této funkce. 
Druhým tematickým celkem bylo praktické 
seznámení s prostředky malé "domácí" auto-
matizace ARDUINO a RAPSBERRY, jehož 
hlavním cílem bylo vytvoření představy o tom, 
jak procesor vnímá okolí, jak "myslí", jak řeší 
zadané úkoly a jaké jsou možnosti různých 
čidel nebo výstupních zařízení. Postupovali od 
nejjednodušších zadání typu blikání s ledkou 
nebo více ledkami, řízení malého komutá-
torového motoru, krokového motoru nebo 
modelářského serva až po světelné panely, 
k běžícímu textu nebo práci s wi-fi  moduly. 
Vrcholem bylo zprovoznění malého 3D stroje 
ve funkci plotru, laserové gravírky nebo malé 
frézky.
▶ 14. 11. 2022 se část třídy IT1 zúčastnila výukové-
ho programu „Mobil – co nevyčteme z displeje“ 

ve Školském zařízení pro enviromentální 
vzdělávání Lipka Brno. Během téměř čtyřho-
dinového programu žáci aktivně pracovali 
ve skupinách – sestavili tabulku chemických 
prvků, ze kterých jsou vyrobeny jednotlivé 
komponenty mobilního telefonu, všímali si 
nelidských podmínek (mnohdy využití dětské 
práce), ve kterých dělníci při těžbě pracují. 
V rámci prezentace zakreslovali do mapy trasu 
od vytěženého prvku až ke koncovému spotře-
biteli. Závěr výukového programu byl věno-
ván ekologické likvidaci mobilních telefonů 
a spotřební elektroniky.
▶ Reprezentační tým našich žáků se účast-
nil oblastního kola soutěže pIšQworky na 
Gymnáziu a střední odborné škole v Mikulově 
a v silné konkurenci obsadil krásné 5. místo. 
Gratulujeme!
▶ V říjnu, listopadu i prosinci pokračujeme 
v aktivní náborové činnosti. Ve škole každý 
měsíc probíhají dny otevřených dveří, kterých 
se účastní žáci základních škol z mikroregi-
onu. Připravujeme pro ně pestrý program. 
V odpoledních hodinách rádi otevíráme naše 
prostory rodičům budoucích žáků a veřej-
nosti. Přijďte se k nám podívat 7. 12. 2022 
a 11. 1. 2023. Těšíme se na Vás!
▶ Přejeme Vám klidné prožití Vánoc a v roce 
2023 hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osob-
ním i pracovním životě. 

Kolektiv zaměstnanců SOŠ a SOU Hustopeče

Co se u nás dělo v listopadu?

PRO BYSTRÉ HLAVIČKY
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 3. 11. Po dvouleté pauze zaviněné Covidem 
se do mateřského centra Cipísek v prvním 
patře knihovny vrátily organizované aktivi-
ty pro maminky s dětmi předškolního věku. 
Dříve se tu cvičilo a tančilo, nyní se v útulných 
prostorách tvoří. „Prostory nejsou až tak velké, 
že by se zde mohlo ve velkém cvičit či tančit, 
proto jsme uvítali, když se nám ozvala jedna 
paní s nápadem, že by pro maminky s dětmi 
organizovala výtvarné dílničky. A jsme za 
to rádi, dětem i maminkám se to líbí,“ říká 
knihovnice Jana Unverdorbenová.
Program dílniček je naplánován na každý 
měsíc. Konají se každý čtvrtek od 10 hodin 
dopoledne a není nutné hlásit se předem. 

Za drobný poplatek děti dostanou veškeré 
pomůcky a výsledný výtvor si odnesou domů. 

„Když dílničky skončí, můžou tu maminky 
zůstat a pohrát si v herně, pokud mají zaplace-
ný poplatek,“ vysvětluje knihovnice.
Centrum Cipísek je maminkám k dispozici 
i mimo výtvarné dílny. „Otevřené jsou mimo 
úterý každý všední den od 8.30 do 11.30 a od 
12.30 do 17 hodin,“ doplňuje Unverdorbenová.
Podrobný rozpis dílniček a další informace 
najdete na webu knihovny. Vítané jsou další 
dobrovolnice, které by byly ochotné nabíd-
nout nějakou aktivitu.

-nov-

Do Cipísku do herny i za výtvarkou

O habánském pohřebišti

Se svými ratolestmi může do Cipísku zavítat každý 
rodič. 
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HUSTOPEČE SE BAVÍ

 4. 11. Městské muzeum připravilo posled-
ní ohlédnutí za uplynulým 400. výročím 
vyhnání novokřtěnců z Moravy. Ve čtvrtek 

3. listopadu se tu konala přednáška Tomáše 
Mořkovského z Ústavu antropologie brněn-
ské přírodovědecké fakulty, který se svými 
studenty již pátým rokem odkrývá habánské 
pohřebiště u nedalekých Přibic.

Pohřebiště na poli u Přibic ve směru na 
Ivaň je svého druhu největší v Česku. „Je to 
první pohřebiště habánů, které je odkrýváno 
systematicky. Ostatní nálezy byly objeve-
ny v podstatě náhodně a jednalo se pouze 
o jednotky hrobů. U Přibic máme zatím přes 
130 hrobových situací, přičemž odhadujeme, 
že ještě asi 300 jich najdeme,“ říká Mořkovský. 

Terénní práce probíhají každý srpen 
a účastní se jich studenti Masarykovy univer-
zity v 15členných skupinách. Celkové prozkou-
mání pohřebiště odhaduje Mořkovský na 
dalších deset let. Kosterní pozůstatky z pohře-
biště jsou posílány na odborné analýzy, které 
mohou zodpovědět množství otázek. „Je to 
zajímavé jak z hlediska biologického profi -
lu, tak z hlediska migrace, protože víme, že 
jednotlivé komunity novokřtěnců byly velmi 

uzavřené. Snažíme se odpovědět, zda písem-
né prameny, které o novokřtěncích máme, 
jsou pravdivé. Například, jestli je pravda, že 
habáni byli vysocí, že se nemísili s původním 
obyvatelstvem, jak se liší geneticky a podob-
ně.“

Novokřtěnský dvůr se u Přibic nacházel 
v letech 1565–1621 a jejich hřbitov tak nabízí 
vhled do 60leté historie této komunity. „Dělá-
me to už pět let a stejně jsme na začátku velké 
kapitoly, která bude zakončena kompletním 
odkrytím celého pohřebiště, čímž dostane-
me unikátní populační vzorek v průběhu šesti 
dekád,“ těší se Mořkovský.

-nov-

 7. 11. Městské muzeum a galerie se od 
pondělí 7. listopadu může chlubit novým 
přírůstkem. Stálou expozici dějin města 
obohatí model původního hustopečského 
kostela v podobě těsně před pádem věže 
v roce 1961. Do muzea model přivezl sám autor, 
grafi k Ing. Vojtěch Chalupa. „Dohodli jsme 
se s muzeem na měřítku 1:100. Podkladová 
deska je velká cca 60 × 70 cm a věž se tyčí do 
výšky 70 cm. Model je vytvořen metodou 3D 
tisku. Nejdříve se vytiskli jednotlivé kompo-
nenty, které se k sobě následně slepily a celé 
se to dopracovávalo modelářskou technikou. 
Dohodli jsme se na bílé barvě, aby vynikly 
detaily,“ popsal model autor.

Hotový model je poslední etapou 3D vizua-
lizace původního kostela, jehož zpracování 
muzeum zadalo před více než rokem a půl 
a výsledné video zveřejnilo letos v září u příle-
žitosti oslav 450. výročí povýšení Hustopečí 
na město. Projekt se tvořil pomocí dobových 
černobílých fotografi í a svědectví pamětní-
ků. Nejnáročnější částí celého projektu bylo 
vytvoření interiéru. „Šlo především o barokní 
oltáře a další předměty, u kterých jsme mohli 
v podstatě pouze odhadovat nějakou barev-
nost i konkrétní umístění. Ale myslím si, že se 
nám to podařilo celkem věrohodně a obyvate-
lé si mohou udělat poměrně přesnou předsta-
vu o tom, jak kostel vypadal, jak byl veliký, kde 

přesně stál,“ říká autor vizualizace.
3D animace i hotový model je k vidění ve stálé 
expozici muzea, kde se návštěvníci dozví i další 
informace z pohnutého osudu zaniklé husto-
pečské památky. „Musím říct, že jsme měli 
obrovské štěstí na grafi ka, jehož preciznost 
a profesionalita byla na velmi vysoké úrovni. 
Skvěle se nám spolupracovalo a když jsme 
výsledné video dávali ke zhlédnutí pamětní-
kům, tak byli dojatí, jak věrohodně se kostel 
podařilo ztvárnit,“ nešetří chválou Nezhodová 
a zve k návštěvě muzea.

-nov-

V muzeu bude k vidění model původního kostela
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 8. 11. Milovníci divadel zaplesali. Do místní-
ho kinosálu přijely tři soubory, které se před-
vedly v rámci Šmardova sousedského divadla. 
A stejně tak jako před 18 lety, kdy se název 
Sousedské divadlo měnilo na Šmardovo 
sousedské divadlo, odstartovalo představení 
Kadetů ze Staroviček. Ti přivezli komediální 
detektivku Slavíci z Madridu.

Hra byla rozpracovaná už na podzim roku 
2019, ovšem i ochotníky zasáhla coronavirová 
krize. Nakonec se premiéry dočkali až na konci 
dubna tohoto roku. Představení sklidilo velký 
úspěch. V sále neutichal hlasitý smích a diváci 
odměňovali herce potleskem během celé hry. 

V sobotu se diváci mohli těšit na záhad-
nou korespondenční komedii s názvem Milá 
matko. Tu přivezl divadelní soubor z Kroměří-
že. „Je to komedie, která se odehrává formou 
dopisů, což je forma, jakou je ten příběh 
vyprávěný, což nám přišlo zajímavé, když jsme 
si tuhle hru vybírali, protože je to netypické,. 
Kus, který je jenom pro dva herce, ale ti spolu 
nehrají – je to tedy forma dvou střídajících 
se monologů. V tom je to představení svým 
způsobem náročné, ale může být rozhodně 
zajímavé pro diváka,“ věří herci Jana Štěpáno-
vá a Honza Raclovský.

Neděle odpoledne už patřila dětem. Ty 

vzali herci z Divadla Prkno působící ve Vever-
ské Bítýšce Z pohádky do pohádky. „Je to krás-
né představení, projdeme několik pohádek, 
hlavním motivem je perníková chaloupka, 
čarodějnice, Jeníček a Mařenka, ale samozřej-
mě je tam pohádek víc, hrajeme ji třeba jenom 
chviličku a kousek, ale opravdu několik pohá-
dek až do úplného fi nále,” popisují vystoupení 
herci Petr Vyskočil a Jaroslav Hemala.

Divadlo Prkno bude možné v našem 
kinosále opět spatřit na jaře, kdy přiveze velmi 
oceňovanou divadelní hru Mezi nebem a zemí.

-slam-

Šmardovo divadlo hostilo tři soubory

Milovníci divadla si přišli na své.  
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Kromě scholy vystoupili i pozvaní hosté. 

 9. 11. Již několik let funguje v místní farnos-
ti Fond milosrdenství, který ve spolupráci se 
sociálním odborem města podporuje přede-
vším sociálně slabé rodiny. Letos již podru-
hé uspořádal fond i charitativní koncert, na 

kterém letos vystoupila zdejší dětská schola.
Letošní výtěžek z farního charitativního 

koncertu poputuje na potravinovou pomoc. 
„Narostl počet těch, co tuto službu potřebují 

a potravinová banka z Brna nedává dosta-

tek potravin, takže je pak potřeba to dotovat 
z Fondu milosrdenství,“ vysvětluje rozhodnutí 
výběru obdarovaného Jana Najmanová.

Před všechny, kteří se v neděli 6. listopa-
du chtěli nechat políbit kulturním zážitkem, 
a ještě přispět na dobrou věc, předstoupila 
dvacítka členů talentovaného sboru a hudeb-
níci. Zazněly skladby jako Korunovaná hvěz-
dami, Pojďte ke mně všichni, Králi, milost nám 
dej a přibližně desítka dalších. Připravit se na 
charitativní koncert hudebníci zvládli během 
tří zkoušek, publiku však kromě novinek před-
vedli i takové skladby, které už mají dávno 
v malíku. 

Kapacita kostela nabízela ještě několik 
nevyužitých volných míst, organizátoři však 
byli vděčni za každého návštěvníka. „Určitě 
přijdou příbuzní vystupujících, ale jsme rádi 
za každý příspěvek, že se něco takového vůbec 
děje a děti mají možnost se předvést, to je 
důležité,” vyjadřuje vděčnost farnice. 

-slam-

Farní schola zazpívala pro Fond milosrdenství
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 14. 11. Velkými bolestmi břicha a mimic-
kých svalů ještě dnes trpí diváci stand-upové-
ho vystoupení populární slovenské komičky 
Simony Salátové.

Lístky na toto představení byly vyprodané 
během jednoho dne a narvaný sál společen-
ského domu se na sympatickou komičku těšil 
stejně, jako ona na něj, jak prozradila ještě 
před vystoupením. „Byla jsem dnes připrave-
ná asi na 50 %, ale informace o vyprodaném 
sálu mě namotivovala na 120 %. Jsem dojatá 
a moc si toho vážím. Nepřestane mě překva-
povat, jak moc mi lidé věří a jak se se mnou 
baví,“ radovala se.  

Simona Salátová se komickému vystupo-

vání věnovala už v dospívání, pomáhalo jí 
projít těžkým dětstvím. Více na sebe upozor-
nila v roce 2016 v talentové soutěži a stala se 
nejúspěšnější ženou slovenské stand-upové 
scény. Pravidelně vystupuje v uskupení Silné 
reči. Dva ze svých kolegů přivezla v rámci své 
podzimní tour i do Hustopečí. 

Během hodinového vystoupení se diváci 
v podstatě nepřestali smát a nevěřícně krou-
tili hlavou nad tím, kam na to jenom chodí? 

„Myslím, že odpověď na tuto otázku znáte tady 
na Moravě sami nejlíp. Sám život přináší tolik 
inspirace, že ji nikdy nedokážeme pojmout. 
Stačí se dobře dívat kolem sebe, poslouchat 
paní na poště či v obchodě, všímat si, o čem se 

baví lidé na ulici. nic víc není potřeba,“ nechala 
se slyšet.

Těžké životní patálie, kterými si usměvavá 
komička a maminka devítiletého syna během 
života prošla, dodaly jejímu humoru hloub-
ku a její stand-upy dodávají naději i dalším 
ženám v těžké životní situaci. Ona sama pova-
žuje svá vystoupení za druh terapie i posilování 
fyzické kondice. „V každém svém představení 
se snažím mít schovanou nějakou myšlenku, 
nějaké povzbuzení. Ale i kdyby ji diváci nena-
šli, tak bohatě stačí, že při té hodinové katarzi 
smíchu zapomenou na běžné starosti a užijí si 
to,“ usmála se Simona.

-nov-

Simona vyprodala spolák a diváci brečeli smíchy

Očekávání diváků Simona nezklamala. 

 9. 11. Neuvěřitelných 14 let udržuje Cent-
rum volného času Pavučina krásnou podzimní 
tradici uspávání broučků. Přestože se během 
let program prakticky nezměnil, každý rok 
přiláká na Dukelské náměstí davy rodin, 
jejichž děti poctivě svírají v ruce nezbytné 
lampionky.

Po kratičké scénce byl před děti postaven 
velký úkol – uložit k zimnímu spánku všech-
ny broučky v Hustopečích a nejbližším okolí. 
A víte, co nejlépe funguje při ukládání broučků 
k zimnímu spánku? Podívejte se v naší repor-
táži na webu města...

-nov-

Děti uložily broučky k zimnímu spánku
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 11. 11. Během 30leté kariéry napsala 
111 knih o výživě a zdravém životním stylu, 
které si našly širokou řadu čtenářů. Spisova-
telka Jarmila Mandžuková zavítala ve čtvr-
tek 10. listopadu do městské knihovny, kde 
s dvacítkou zájemců debatovala právě o těch-
to tématech.  

K psaní knih se dostala dlouhou cestou. 
„Začalo to právě před 30 lety, kdy jsem čeka-

la dvojčata. Lékaři mi však kvůli zdravotním 
komplikacím zakázali jíst maso, což byl pro 
mě impuls hledat alternativy. Začala jsem 
vymýšlet vlastní recepty, které jsem následně 

i publikovala v časopisech. A tak to celé vlastně 
začalo,“ směje se sympatická autorka. 

Později absolvovala řadu kurzů a seminářů, 
a oblast jejího zájmu se rozšířila až do celostní 
medicíny. „Ono to spolu totiž úzce souvisí. Jídlo 
sehrává důležitou roli v péči o zdraví, ale není 
všemocné. Zdravý životní styl je o komplexní 
péči o tělo i mysl, emoce, jedno bez druhého 
nelze,“ nechala se slyšet.

Hlavním tématem přednášky v Hustope-
čích byla souvislost mezi fyzickým a dušev-
ním zdravím. „Je to hlavně o mojí knize Zdraví 
je v naší hlavě. Vznikala asi pět let. Jedná se 

o moje osobní zkušenosti, které jsou podlože-
né studiem odborné literatury.“

Nejdůležitější myšlenku celé přednášky 
autorka zkoncentrovala do jedné věty i pro 
naše diváky. „Každý by se měl snažit o svůj 
vnitřní klid. Je to o pozitivním myšlení, opti-
mizmu, dobré náladě. Takto samozřejmě 
nejsme nastaveni všichni, ale najít si tu svou 
cestu k vnitřní harmonii to by mělo být hlav-
ním úkolem každého z nás,“ radí Mandžuková.

-nov-

Své poznatky o zdraví sepsala do 111 knih
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 14. 11. „Zdravím lid zdejší i přespolní!“ 
Těmito slovy přivítal svatý Martin návštěvníky 
Oslav Svatomartinských vín a husí na Dukel-
ském náměstí. V sobotu 12. listopadu se jich 
tu sešlo okolo tisícovky. A není divu – sluneč-
né počasí si žádalo vyrazit ven mezi lidi.  

„Máme krásné počasí, řemeslný jarmark, 
víno, pečenou husu a další dobroty, máme 

cimbálovou hudbu, Darebný ženy a Hanác-
koslovácký krúžek z Velkých Pavlovic, jsme 
připraveni na vše,“ smála se spokojená 
produkční Karolína Hrnčiříková.

Právě sluncem ozářené krojované páry 
z Hanáckoslováckého krúžku vytvořily spolu 
s cimbálovou muzikou před radnicí tu pravou 
posvícenskou atmosféru, kterou korunoval 

příjezd svatého Martina. Hlavním bodem 
programu však byla ochutnávka svatomartin-
ských vín. V jednotlivých stanech se rozlévalo 
47 vzorků.

Oslavy se protáhly do večerních hodin 
a nejeden návštěvník odcházel domů s lahvin-
kou mladého vína a porcí pečené husičky.

-nov-

Svatý Martin přivezl místo sněhu slunce

Návštěvníci mohli ochutnat tradiční svatomartinské dobroty. 

 18. 11. Sál hustopečského kina zaplnily rodi-
ny s dětmi. Na tom by nebylo nic tak divného, 
kdyby ovšem vstup na odpolední program, 
zahrnující promítání pohádek a kouzelnické 
vystoupení, nebyl pro návštěvníky zcela zdar-
ma.

Akce vzešla ze Sousedského blešáku, který 
se konal začátkem října na Dukelském náměs-
tí. „Na blešáčku jsme za dobrovolný příspěvek 
nabízeli naše občerstvení, a protože příspěv-
ky návštěvníků byly štědré, rozhodli jsme se 
výtěžek vrátit zase zpátky do oběhu, takže 

jsme zaplatili pásmo pohádek a kouzelníka,“ 
vysvětlila Jana Hrádková, vedoucí Marketingu 
a kultury města Hustopeče.

Pauzu mezi oběma programy vyplnily 
děti pobíháním mezi sedadly a u rodičů na 
plné čáře bodovalo občerstvení v kinokavárně. 
Vynikající zákusky za velmi přívětivé ceny se 
vyprodaly během chvíle. „Nabízené dobroty 
jsou od nového nájemce naší kinokavárny, 
který ji však začne provozovat až od prvního 
ledna. Do té doby máme kavárničku v provo-
zu my sami, ale to, co tu lidem tolik chutná, je 

právě to, co bude nový nájemce nabízet. Vlast-
ně si takto testujeme zákazníky a vypadá to, že 
jsme se trefi li, z čehož máme velkou radost,“ 
pochvalovala si spolupráci Hrádková a doplni-
la, že dobroty budou provázet akce i v blížícím 
se adventu.

Právě na adventních akcích se již na Marke-
tingu a kultuře pilně pracuje. Pozvánky na ně 
najdete na webu a facebokovém profi lu města 
i kina a v tomto vydání Hustopečkých listů.

-nov-

Afterpárty otevřela dveře nadcházejícímu adventu
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 28. 11. Adventní punčování se vrátilo do 
Hustopečí a po dvou covidových letech nám 
opět připomnělo, jak krásná jsou setkávání 
nejen u rozsvíceného vánočního stromečku.

Tématem číslo jedna byl samozřejmě 
souboj punčových týmů. Ten si nenechalo ujít 
několik stovek převážně místních návštěvní-
ků, kteří se stali svědky i porotci napínavého 
klání hned šesti týmů. Kromě recesistů z Ledo-
vého království a spolku Všehoschopných se 
do klání zapojily barevné PUNČošky zdejší 
farnosti, Hustopečská chasa i zdravý punč 
pana místostarosty. Nováčkem, který však 
nakonec lehce zamíchal celkovým pořadím, 
byl punč od MaKových panenek, tedy pracov-
nic Marketingu a kultury města Hustopeče. Za 
podpory rozverného motýla Emanuela vybo-
jovaly krásné druhé místo. První místo nako-
nec bralo, jako již tradičně, Ledové království. 

Sváteční atmosféru dokresloval řemeslný 
jarmark a kulturní program na pódiu. Hrálo se 
loutkové divadlo a vyhrávala cimbálová muzi-
ka i vánoční koledy. Komu byla zima, mohl 

si zajít do suterénu kostela a vyrobit si něco 
pěkného v tvořivých dílničkách, které měly 
pod palcem členky Školské a kulturní komise.

V pět hodin odpoledne se davy návštěv-
níků začaly kupit v okolí mohutného smrku 
v horní části náměstí, pod nímž letos přibyl 
krásný vyřezávaný dřevěný Betlém - tři fi gurky 
z lipového dřeva, Marie, Josef a Ježíšek, v život-
ní velikosti. Svatá trojice pochází z dílny socha-
ře Viktora Valeše.

Moderátoři Miroslav Strouhal a Zbyněk 
Háder začali odpočítávat poslední minuty 
do zahájení adventu v Hustopečích a přida-
li se k nim i všichni návštěvníci. Především 
děti vychutnávaly plnými doušky to napjaté 
očekávání, než se na špici stromu rozsvítí ona 
pověstná vánoční hvězda. Následující čtyři 
týdny nám bude připomínat, že Vánoce se 
rychle blíží.  

Znovu se u vánočního stromu sejdeme 
na Štědrý den, když si tu opět budeme moci 
v 15:00 zazpívat koledy. Přijďte za námi.

-nov-

Ledové království nenašlo přemožitele

Všehoschopný punč. 

Zdravý punč.

Punč MaKových panenek. 

Punč od barevných PUNČošek. 

Punč z Ledového království.

Punč Hustopečské chasy.

Nový Betlém zaujal hlavně děti.Vánoční strom už zdobí Dukelské náměstí.
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Nevím, jak vy, ale já se cítím vánočně naladě-
na od začátku září… a prosincové číslo, číslo 
vánoční, si přímo žádá rozhovor s někým, kdo 
naladí vánočně i vás, milí čtenáři. Tentokrát 
vám přinášíme povídání s paní Ilonou Plško-
vou, hustopečskou rodačkou, jejíž dlouhole-
tým koníčkem je výroba vánočních betlémů 
a postaviček (nejen) z kukuřičného šustí.  

Paní Plšková, pro mě, manuálně 
nezručného člověka, se jeví postavičky ze 
šustí jako „vyšší dívčí“. Jak je jejich tvorba 
náročná a jaké byly vaše začátky?

Teďka už pro mě výroba není náročná vůbec, 
ale samozřejmě ze začátku to bylo horší. Před 
těmi 20 lety jsem absolvovala kurz v Břeclavi, 
kde jsem se naučila základy. Po tomto kurzu 
jsem uměla například vyrobit jednoduchého 
andělíčka nebo čertíka. Víc jsem se toho nauči-
la sama doma postupem času. Zlom nastal 
v okamžiku, kdy mi sousedka navrhla, abych 
zaplnila volné místo prodejce na břeclavském 
jarmarku. Řekla jsem si, že nemám co ztratit 
a jela jsem. Překvapilo mě, že o postavičky byl 

opravdu zájem. Začala jsem tedy v průběhu 
celého roku připravovat postavičky, abych byla 
na vánoční jarmarky dobře připravena. 

A jak tedy takový proces výroby postavičky 
probíhá?

Důležité je mít pěkné, bílé kukuřičné šustí. 
Nesmí být plesnivé, shnilé nebo jinak poško-
zené. Musí se pořádně usušit a dobře usklad-
nit. Nejednou se mi stalo, že jsem měla húru 
plnou šustí � Když chci vyrábět, tak si musím 
šustí namočit, aby se s ním dobře pracovalo. 
K výrobě používám také drátek, bílou nitku, 
kterou šustí upevňuji. Když je mokré, tak 
ho nitkou zamotám tak, abych ho dostala 
do tvaru, který potřebuji. Jakmile pak šustí 
uschne, tak zůstane v požadovaném tvaru. 
Zároveň pracuji s drátkem, takže můžu posta-
vičce pokrčit nohy nebo zvednout ruce.

Kolik času vám tedy zabere jedna 
postavička?

Výroba neprobíhá tak, že si sednete 
a „vystřihnete“ celou postavičku. Jeden den 

například dělám jen hlavičky, pak připravuji 
ručičky, za nějaký čas je spojím dohromady 
a postavička je na světě. Je to proces na delší 
dobu. � Jak říkám, snažím se rozložit si výrobu 
do celého roku, nejnáročnější je prosinec, což 
je vzhledem k povaze mých výrobků očekáva-
né.

Stále ale platí, že to je můj milý koníček, 
u kterého vypnu a nemusím na nic myslet. Je 
to pro mě relax. 

Kromě šustí vidím, že používáte i jiné 
přírodniny…

Ano, například slámu, piliny, trávy, kúru… 
snažíme se používat co nejvíc věcí z příro-
dy. Vidíte, že i betlémy jsou každý jiný, ty mi 
vyrábí manžel. Každý betlém i postavička jsou 
originál.

V betlému není jen svatá rodina, vyrábím 
také postavičky představující řemesla. Jsou 
fi gurky, na které použiji kousek látky, aby byla 
oblečená. Kovář má v ručičce malou podkovič-
ku, muzikanti mají různé hudební nástroje… 
k tomu se snažím přizpůsobovat i materiál, 

Ilonou Plškovou

Ilona Plšková

■ Je hustopečská rodačka, nyní žije 

a pracuje ve Velkých Pavlovicích. 

■ V Hustopečích navštěvovala 

Základní školu Nádražní, poté 

nastoupila na Střední průmyslovou 

školu do Břeclavi. 

■ Nyní pracuje na velkopavlovickém 

nádraží jako výpravčí.

■ Spolu se svým mužem vyrábějí 

betlémy a postavičky z přírodnin 

více jak 20 let. 

■ Je maminkou dvou synů.

U šálku kávy s
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který na postavičky používám. 

Kolik postaviček vyrobíte za rok? 
Netroufám si odhadnout přesný počet, 

ale myslím, že se pohybujeme někde mezi 
400 a 500 postavičkami, takže si umíte před-
stavit, kolik času mi za ten rok zaberou. � 

Je o betlémy velký zájem?
Troufám si říct, že ano. Lidé mají nakoupe-

ný základ – betlém se svatou rodinou a k tomu 
si pomalu přikupují další a další postavičky. 
První na řadu přicházejí například Tři králo-
vé, k těm patří velbloud a pak třeba pasá-
ček s ovečkami. Někteří si dokupují i studny, 
zvoničky, co vás napadne.

Podle toho, co říkáte, tak jde vyrobit snad 
všechno. 

V podstatě ano. Tím, co postavička drží 

v ruce, jde určit o koho se jedná. Takže ano, jde 
to. V Pavlovicích žijí Pláteníkovi, takže si u mě 
objednali pláteníka – dostal do ručičky kousek 
plátna a pláteník byl na světě.

Je to přeci jen přírodnina, jak se o takové 
betlémy a postavičky starat, aby nám dělaly 
radost co nejdéle?

Důležité je hlavně sucho! Postavičky zaba-
lené v igelitovém pytli a uskladněné ve sklepě 
vám moc dlouho parádu dělat nebudou. Je 
to přírodní materiál, takže pomůže kytička 
levandule, ta pomůže proti molům. Vlhko 
a moli jsou největší zkáza. 

Které postavičky tvoříte nejraději?
To asi nedokážu určit, ale ráda tvořím nové 

věci. Ten proces výroby, když se z toho vyloup-
ne něco nového, je moc hezký. Mám radost, 
když se mi podaří vystihnout profesi a ostatní 

ji poznají. Nedávno jsem například vyrábě-
la pro syna dárek pro partnerku z tanečních 
a myslím, že se mi to povedlo (přináší ukázat 
tančící pár).

Těšíte se na Vánoce? 
Předvánoční období je hodně náročné. 

Předvánoční klid u nás neznáme. Od rána do 
večera jsme s manželem v dílně a tvoříme. Vše 
ostatní jde stranou, před Vánoci se neuklízí. 

A kolik postaviček je ve vašem betlému?
Většinou v něm mám to, co zbyde. Nejsem 

kovářova kobyla, která by chodila bosa, takže 
betlém mám, a i letos se na něj těším.

Moc děkuji za rozhovor a krásné svátky. 
-otah-
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HUSTOPEČSKÉ DOBROTY

VAJEČNÝ
KOŇAK

2 žloutky
2 špetky soli
rozinky (den předem namočíme v rumu) 
citronová kůra
lupínky loupaných mandlí

Suroviny:
4 žloutky

25 g cukru krupice
250 ml mléka

250 ml smetany ke šlehání
1 plechovka kondenzovaného sladkého mléka

1 vanilkový lusk / vanilkový extrakt
300 ml rumu

Suroviny:
125 ml mléka
15 g droždí
60 g cukru
250 g hladké mouky
60 g másla

Postup:
Z vlažného mléka, špetky cukru a droždí zaděláme kvásek. V míse smícháme žloutky, 

změklé máslo a cukr. Přidáme sůl, citronovou kůru a rozinky. Přidá-
me mouku a vzešlý kvásek a vypracujeme hladké, pružné těsto. 

Hněteme tak dlouho, aby se nelepilo na stěny. Necháme asi 
1 hodinu kynout, znovu prohněteme a necháme kynout 

další 1 hodinu. Po vykynutí rozdělíme těsto na 9 částí, 
ze kterých vyválíme stejně dlouhé válečky. Vánočku 

upleteme nejdřív ze čtyř válečků, první část přenese-
me na plech vyložený pečícím papírem a uprostřed 
těsta uděláme járek, na který položíme druhou 
vrstvu upletenou ze tří válečků, opět uděláme 
járek, na který položíme poslední vrstvu ze dvou 
válečků. Konce podsuneme pod vánočku a nechá-
me kynout asi 45 minut. Po vykynutí předehřeje-

me troubu na 160 st., vánočku posypeme plátky 
mandlí, pečeme asi 45 min. Po upečení potřeme 

vánočku rozpuštěným máslem a posypeme mouč-
kovým cukrem.

Postup:
V hrnci vyšleháme žloutky s cukrem do pěny. 
Poté přidáme mléko, smetanu, kondenzované 
mléko a zrnka z vanilkového lusku nebo vanil-
kového extraktu. 
Směs za stálého míchání metličkou pomalu 
přivedeme k varu, aby začala houstnout. Ta 
pravá hustota je řidší než puding. Hrnec odsta-
víme a necháme vychladnout. 
Po vychladnutí vmícháme rum a nalijeme likér 
do připravené litrové láhve. 
Vaječný likér skladuju v lednici, nebo na chlad-
ném místě - alkohol likér "konzervuje". 

TIP: Vaječný
likér může být

i krásným dárkem VÁNOČKA

Předprodej vstupenek, informace: TIC Hustopeče, Dukelské nám. 15,
tel.: 530 351 418, on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 

Adventní čas
v Hustope ích
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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

PLESY

BÁLY 

TANCOVAČKY

2023

pátek 13. 1.

XXIV. Krojový ples

Společenský dům, Hustopeče

neděle 15. 1.

Besídka folklórního

souboru Krajcárek

Sál pod kostelem sv. Václava

sobota 21. 1.

Sex, drogy a rock´n´roll

Společenský dům, Hustopeče

sobota 11. 2.

Farní květinový ples 

Sál pod kostelem sv. Václava

pátek 17. 2.

Ples Gymnázia T.G. Masaryka

Společenský dům, Hustopeče

neděle 26. 2.

Dětský karneval

Společenský dům, Hustopeče

sobota 11. 3.

Rybářská zábava

Společenský dům, Hustopeče
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HUSTOPEČE A VÍNO!

 20. 10. Phileas Fogg, který procestoval svět 
za 80 dní, by mohl závidět. Ti, kteří se rozhodli 
vydat třetí listopadovou sobotu na prestiž-
ní 12. ročník Světového duelu vín, obrazili 
19 zemí za jeden jediný den.

Na jednom místě se sešlo celkem 475 vzorků 
exkluzivních vín domácí i zahraniční produkce 
a na své si tak přišel opravdu každý. „Vybíráme 
většinou vína s důrazem na tradiční odrůdy 
a lidé mají největší zájem o rýnské ryzlinky, 
chardonnay, sauvignony, pinoty noir, merloty 
a cabernety – takový je teď trend,” jmenuje 
nejžádanější vína Miroslav Hrabal, předseda 
organizačního výboru. „Je pro nás důležité, že 
i v této těžké době přijde spousta milov-
níků vína a jsou šťastní, že si mohou 
s úsměvem na rtech povykládat 
s přáteli a u toho pozorovat stoupající 
kvalitu vína,” říká, z čeho má největší 
radost.

Sehnat téměř 500 vysoce kvalit-
ních vín se může jevit jako nelehký 
oříšek. Tomu už se vinař Miroslav Hrabal 
jen směje. Jak sám říká – přijedeme, ochut-

náme, koupíme a odvezeme. 
Přesto se ale při zajišťování vzor-

ků vyskytly drobné obtíže. „Třeba ve Francii 
byly dva roky nižších úrod, měli kroupy, mrazy 
a tak dál, takže některá vína byla vyprodá-
na, ale my si vždy poradíme a přes přátele ta 
vína seženeme a dovezeme. Snažíme se také 
trochu obměňovat sortiment, takže bereme 
i vína z vesnic, které jsou trochu upozaděny,” 
odtajňuje vinař Hrabal.

Příjemnou vinařskou akci zahájila 
v 11 hodin vedoucí marketingu a kultury Jana 
Hrádková a úvodního slova se ujala také paní 
starostka Hana Potměšilová, předseda orga-
nizačního výboru Miroslav Hrabal a nová 
národní sommelierka Klára Kollárová, která 
tento titul nosí od září nynějšího roku. Jejím 
hlavním úkolem je šíření kultury vína, práce 
s vinaři a degustátory ale odbornou a širo-
kou veřejností i vzdělávání na všech úrovních 
odbornosti. Pracovní pozici však předcháze-
la dlouhá, vínem lemovaná, cesta. „Vínu se 
věnuji už od roku 2002 a vystřídala jsem práci 
v prestižní restauraci, kde jsem byla šest let na 

pozici sommelierky, pak jsem s Honzou Hore-
šovským a Liborem Vinklem zakládala pražský 
vinný bar Vinograf, tam jsem se vínu věnova-
la skoro 25 let, takže jsem načerpala spoustu 
degustačních i sommeliérských dovedností 
tak a vedle toho jsem se i vzdělávala i jinde, 
v různých školách,” mapuje svou vinařskou 
cestu sommelierka Kollárová. Je také drži-
telkou titulu Fine and Rare Wine Specialist 
a úspěšně zakončila studium na WSET Diplo-
ma in Wine and Spirits.

Národní sommelierka zastává názor, že 
česká a moravská vína jsou svou kvalitou se 
zahraničními bezpochyby srovnatelná. Tvrdí, 
že víno svou jedinečnost získává díky svému 
místu původu. Světový duel vín hodnotí jako 
unikátní akci evropského měřítka. „Myslím, že 
tady musí plesat každý milovník vína, protože 
od rána až do večera zde můžete ochutná-
vat a porovnávat naše i cizokrajná vína, což 
je extrémně důležité, abychom pochopili, 
v čem jsou ta vína jedinečná,” uzavírá národní 
sommelierka.

-slam-

Degustace světových vín opět nezklamala
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Letos mohli návštěvníci ochutnat 475 exkluzivních vín. 

Opět se jednalo o jedinečný zážitek. 

Udělejte jim radost vstupenkou na některou 
z akcí, které bude pořádat Marketing a kultura 
města Hustopeče v příštím roce.

A pokud byste nevěděli, která vstupen-
ka vaše blízké potěší, můžete jim zakoupit 
dárkovou kartu a oni si pak sami vyberou, na 
co půjdou.

Kartu si můžete nabít částkou 150, 250, 300, 
500 nebo 1 000 korun. Kredit může vlastník 
karty uplatnit na veškeré programy pořádané 

Marketingem a kulturou města Hustopeče – 
tedy do kina na fi lmy, koncerty, divadla, bese-
dy či městské akce. Platnost karty je 365 dnů 
od jejího nákupu.

Pro prvních 20, kteří si u nás zakoupí do 
31. 12. 2022 dárkovou kartu v hodnotě 1 000 Kč, 
máme připravenou tašku s logem kina.

Kartu můžete zakoupit na Turistickém 
informačním centru (23. 12. od 8 do 17 hodin 
a 27.–30. 12. od 8 do 14.).

Nevíte co pěkného pořídit svým blízkým pod stromeček?
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Navštívili jsme Lázně Perla
V lázních Perla Lednice probíhá rekondič-

ní a rehabilitační cvičení, relaxační činnost 
i ambulantní balíčky. Ať je to jakákoliv činnost, 
vždy se tělo protáhne, uvolní napětí. Je to vždy 
příjemné. Zdravotní personál, maséři, rehabi-
litační pracovníci jsou příjemní a vstřícní. Jsme 
přece jen starší generace, potřebujeme pomoc 
při jednotlivých úkonech. Alespoň na chvíli 
máme možnost zapomenout na své boles-
ti a trápení. Když je hezké počasí, spojíme 
návštěvu s příjemnou procházkou po nádher-
ném okolí po kolonádě až k zámku. Příjem-
nou tečkou je posezení u oběda, kávičky nebo 
poháru.

Za relaxační odpoledne vděčíme JMK, 
Městu Hustopeče, i některým obcím, odkud 
jsou naši členové. Tyto aktivity jsou hrazeny 
z dotací uvedených organizací. Nás těší, když 
jsou naši členové spokojení, zaslouží si to!

Do Sezimova Ústí jsme vyrazili v hojném 
počtu

O rekondiční pobyt v Sezimově Ústí v termí-
nu 24.– 29. 10. byl mezi našimi členy obrovský 
zájem. Neustále jsme zvyšovali počet pokojů, 
až jsme s zastavili na 41. Tím jsme uspokojili 
všechny zájemce.

V autobuse dostal každý účastník obál-
ku s číslem pokoje, veškerými informacemi 
ohledně pobytu, rozpisem procedur. Po příjez-
du na hotel jsme si vyzvedli klíče od pokojů. 
Po ubytování na pokojích byla večeře. Veške-
ré jídlo bylo podáváno bufetovým způso-
bem. V ceně bylo pět procedur, také půldenní 
zájezd do Tábora. Výlety si mohl každý vybrat 
podle svého, nabídka byla: 1. návštěva barok-

ního zámku Jemniště, spojené s posezením 
v zámecké kavárně u kávy a koláče. 2. Další 
výlet Klášter Želiv – večerní prohlídka při svíč-
kách, spojený s návštěvou krásného kostela, 
který byl v 18 století přistaven J. B. Santinim. 
Třetí výlet výlet byl na Čapí hnízdo – návště-
va areálu ekocentra. Čtvrtý výlet byla návště-
va zámku Kratochvíle a vesnice Holašovice 
zapsaná na seznam památek UNESCO. Pátý 
výlet byl do Českého Krumlova – Krumlovské 
Benátky. Tento překrásný výlet byl umocněn 
plavbou na vorech, kde na přivítanou byla 
sklenka prosecca. Následovala komentovaná 
prohlídka Českého Krumlova. Všechny výlety 
komentoval pan Michal Navrátil. Jeho znalosti 
jsou velmi hluboké.

Proběhla tradiční schůze
V pátek 18. 11. 2022 se konala členská schů-

ze naší organizace Svazu tělesně postižených 
místní organizace Hustopeče. Přes nepřízni-
vé počasí se dostavilo 224 našich členů, což 
je velmi pěkná účast. Předsedkyně přečetla 
zprávu o činnosti do konce roku. Na žádnou 
akci nebyl autobus obsazen, o to víc mrzí 
nařčení, že na akce jezdí, jedni a ti samí. Další 
bodem programu bylo tolik očekávané kolo 
štěstí. V tombole bylo mnoho, mnoho dárků, 
i když se našel jeden dárek poněkud nevhod-
ný – hrníček bez ouška. Na závěr předsedkyně 
popřála hodně zdraví, pohody a pokory.

Bohumila Defeldová,
předsedkyně svazu

Setkání připadlo na 19. listopad. Dva dny 
po dni studenstva, den před dnem svátku Ježí-
še Krista Krále, který papež František vyhlásil 
jako den mládeže.

Bylo moc krásné oslavit svátek pro nás, pro 
mládež, s ostatními mladými, sdílet s nimi 
naše pocity a názory. Být spojeni s Ježíšem 
skrze lásku nás všech. Děkujeme všem organi-
zátorům, bylo to nádherné!

A připojujeme ještě myšlenky ostatních 
účastníků: „Mě osobně to velice zasáhlo 

a pomohlo mi to uvědomit si velice moc věcí 
v mém životě a myslím, nejsem jediná.“ „Jsem 
šťastná za to, kolik jsem toho díky dnešku 
získala.“ „Adorace byla velmi silná díky zpěvu.“ 
„Po programu byly buchty a cukrová vata, což 
krásně ukončilo večer.“ „Program byl velmi 
zábavný, velmi mě to oslovilo a zasáhlo do 
mého duchovního života.“ „Povídání o víře 
bylo velmi příjemné, každý mohl říci co měl na 
srdci a nemusel se za to stydět.“ „Byl tu zábav-
ný program a skvělý kolektiv a instruktoři.“

Děkanátní setkání mládeže obohatilo účastníky
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CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

SPOLKY

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

V listopadu jsme odpočívali i pracovali

Na sklonku roku bych chtěla poděkovat všem členům výboru, důvěrnicím, všem členům, přátelům, 
příznivcům, přátelům za práci a pomoc, které si nesmírně vážím. Přeji všem krásný advent, následně 

požehnané krásné vánoční svátky prožité v kruhu rodiny a přátel, plné lásky, pokory a vzájemné úcty 
a radosti.

Poděkování představitelům Města Hustopeče, paní starostce, soc. odboru, p. dr. Lazovi, kulturnímu 
odboru za jejich pomoc a podporu. Také přeji krásný advent, následně požehnané vánoční svátky, 

prožité s rodinou a přáteli, v radosti, pokoji, toleranci. Děkuji.

Účastníci zájezdu na voru.
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SPORT

Bruslení se líbí malým i velkým. 

 31. 10. Letos poprvé a nezvykle brzy vyrazilo 
Centrum volného času Pavučina do Břeclavi, 
kde má do začátku března 2023 pravidelně 
rezervovanou ledovou plochu pro zájemce 
z Hustopečí i okolí. Zimním radovánkám na 
ledě neodolala v neděli 30. října asi padesátka 
malých i velkých bruslařů.

„Letos jsme začali o něco dříve, než 
v loňských letech, a to proto, že tu měli volné 
termíny, čehož jsme rádi využili. Kdo má 
zájem, tak může vzít brusle a přijet sem v době, 
kdy máme kluziště rezervováno, což je zhruba 
každých 14 dní v neděli od 14.30 do 15.30 hodin,“ 
pozval ke společným zimním radovánkám 
ředitel Pavučiny Petr Fridrich, který byl mile 
překvapen hojnou účastí prvního výjezdu.

Kontrola pozornosti čtenářů Hustopeč-
ských listů. Dočetli jste až sem? Zakroužkujte 
tuto větu a přijďte si na Turistické informační 
centrum pro odměnu (do 9. 12. 2022).

Podmínkou je vlastní doprava a hlavně 
vlastní brusle. „Společný autobus nebyl příliš 
využívaný a v dnešní době zdražování nám to 
vycházelo hodně neekonomicky, takže proto. 
A brusle se tu opravdu půjčit nedají, ale dají 
se tu v určitých termínech brousit. Je dobré 
proklikat se webovými stránkami stadionu, 
kde se dá dohledat, kdy se tu brusle brousí,“ 
radí Fridrich.

Ledová plocha v Břeclavi je pro zájemce 
rezervována až do 5. března příštího roku ve 
čtrnáctidenních intervalech. „Trochu jinak to 
máme na Silvestra, kdy je plocha rezervována 
od 10 do 11 hodin a zvažujeme na tento den 
i ten společný autobus. Veškeré informace 
najdete na webu Pavučiny,“ pozval Fridrich.

-nov-

Pavučina zahájila sezonu bruslení v Břeclavi
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 14. 11. Od října loňského roku se Hustopeče 
mohou pyšnit novým discgolfovým hřištěm 
a postupně se kolem něj začíná tvořit komu-
nita pravidelných hráčů. Ti sem v sobotu 12. 
listopadu pozvali kolegy z Discgolfového 
klubu Kobylí a společně uspořádali první 
přátelský turnaj. 

Zatímco v Hustopečích se ofi ciální klub 
teprve formuje, v Kobylí už funguje několik let. 
„U nás máme hřiště od roku 2016, takže jsme 
trochu napřed. Jsme registrovaní jako zapsaný 
spolek, hráči se u nás registrují, platí poplat-
ky, prostě klasický sportovní klub. A proto-
že k nám jezdí i hráči z Hustopečí, rozhodli 
jsme se je podpořit a uspořádat takový menší 
přátelák, abychom to tu pomohli nastartovat. 
A povedlo se to skvěle, máme tu i osm hráčů ze 
Slovenska, takže je to v podstatě mezinárodní 
turnaj,“ smál se tajemník kobylského discgol-
fového klubu Vlastimil Janda.

Na turnaj do Hustopečí se sjela padesátka 
amatérských hráčů i několik zájemců, kteří 
discgolf hráli poprvé. Cílem hry je, podobně 
jako v golfu, trefi t koš co nejmenším možným 
počtem hodů. Vhodný pro všechny věkové 
kategorie, jak jsme se při turnaji přesvědčili.

Každé discgolfové hřiště je jiné, to husto-
pečské překvapilo přihlášené hráče svou 
propracovaností. „Máte velmi pěkné hřiště, 
hodně technické. Koše jsou rozmístěné mezi 
stromy tak, aby musel hráč přemýšlet, kudy 
hodit disk, jak vytvarovat dráhu. U nás v Koby-
lí je hřiště víc otevřené, ale zase náročnější na 
sílu,“ srovnával Janda.

Na discgolfovém hřišti na Křížovém kopci je 
možné hrát kdykoliv a pokud nemáte disky, je 
možné si je zapůjčit na Turistickém informač-
ním centru. Můžete tak potrénovat na další 
organizovaný turnaj.

-nov-

Turnaj v discgolfu nalákal do Hustopečí i hráče ze zahraničí

Vyzkoušejte discgolf i vy!

A družstvo stolních tenistů zatím na pátém místě 1. ligy
Prvoligové družstvo stolních tenistů husto-
pečského Agrotecu si vede po osmi odehra-
ných kolech zatím velmi dobře a je v tabulce 
na průběžném 5. místě s bilancí 3 vítězství, 
3 remízy a 2 porážky. Předseda oddílu stolního 
tenisu  Jan Matlach hodnotí dosavadní průběh 
sezony: Věděli jsme již před začátkem letošní 
soutěžní sezony, že 1. liga bude nesmírně silná, 
je pravděpodobně nejsilnější za celou dobu, 
co ji hrajeme. S výjimkou Zlína je všech dalších 
10 družstev vyrovnaných a skutečně každý 
může porazit každého. Velmi nepříznivě nás 

zasáhlo odložení prvních dvou domácích utká-
ní, kdy jsme museli přistoupit na podmínku 
změny termínu a výměnu pořadatelství, což 
pro nás znamená, že v první polovině hrajeme 
na domácích stolech pouze 2 utkání a 9 hraje-
me na venkovních stolech. A ač se to nemusí 
na první pohled zdát, je výhoda domácího 
prostředí značnou výhodou. Naše dosavadní 
utkání jsou jako na houpačce, v Novém Jičíně 
jsme vedli 8:4 a nakonec jsme pouze remizo-
vali 9:9, naopak doma s Českými Budějovice-
mi jsme prohrávali 3:8 a nakonec utkání také 

skončilo smírně 9:9. Naopak zvítězili jsme 
celkem jasně ve Zlíně a Ostravě vždy v poměru 
10:4, v Hradci Králové 10:7 a ještě třetí remízu 
jsme uhráli v Havířově. Prohráli jsme s velmi 
silným celkem EL NIŇO Praha a také se Slavií 
Praha, nicméně o osudu tohoto utkání bude 
rozhodovat ředitel soutěží, protože utkání se 
hrálo v neschválené herně, kde navíc teplo-
ta neodpovídala předepsaným hodnotám 
a uvidíme, jak náš protest dopadne. 

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

INZERCE

Mladí stolní tenisté Agrotecu zatím hrají na výbornou

Na Skákání přijede mistryně světa i loňský vítěz

Pořádný zápřah mají mladíci stolního tenisu, 
každý týden jejich tři družstva odehrají svoje 
mistrovská utkání, do toho se zúčastnili turna-
jů v Brně, Rájci, Lednici, Hodoníně, Dubňanech. 
Je velmi dobře, že máme širokou mládežnic-
kou základnu a můžeme dát prostor velkému 
počtu hráčů a hráček. A družstvo mládeže je 
v okresním přeboru 1. třídy zatím na druhém 
místě, když prohrálo pouze jedno utkání, a to 
nejtěsnějším poměrem 4:6 s celkem Klobouk. 
B družstvo v okresním přeboru 2. třídy zatím 
kraluje a je bez porážky na prvním místě. C 

družstvo je ve stejné soutěži zatím na 4 místě. 
Na krajských turnajích si naši mladí také 

vedou velmi dobře. Anastasiia Dreits je 
v průběžném pořadí kategorie do 15 let na 
11. místě z celkového počtu 80 hráčů. Ondra 
Topinka a Jakub Sedláček si vybojovali účast 
v turnajích kategorie A, a dalších úspěchů 
dosáhli Marek Ovesný, Standa Sedláček 
a Tomáš Wech, kteří bodovali na posledním 
turnaji v Brně. (viz foto)

Jan Matlach, 
předseda oddílu

Skvělou sestavu výškařů, plnou zvučných 
jmen, se podařilo získat pro 23.ročník mezi-
národních závodů ve skoku vysokém Husto-
pečské skákání Agrotec 2023. Na začátku 
února se v hustopečské Městské hale sejde 
řada atletů zvučných jmen v čele s aktuální 
mistryní světa z amerického Eugene Elea-
nor Patterson z Austrálie a loňským vítězem 
hustopečského mítinku a světovou jedničkou 
Korejcem Sanghyeok Woo. Ve dvoudenním 
mítinku (2. a 4. 2. 2023) nebudou chybět ani 
závody dětí, mládeže a doplňkové soutěže 
mužů a žen.

Hustopečské skákání Agrotec 2023 je 
jednou z nejvýznamnějších sportovních akcí 
na jihu Moravy a pravidelně se zařazuje mezi 
TOP 10 nejlepších specializovaných mítinků 
světa. „Letos postoupil do kategorie World 
Indoor Tour – Silver meeting, což je nejvyšší 
možné ocenění pro tento typ soutěže na světě,“ 
prozradila nám manažerka závodu Andrea 
Cejnková, která má na starosti i kontakt se 
závodníky. „Díky tomu se nám opět zvýšil 
zájem o start na tomto závodě.“ Hlavní hvězda 
ženské soutěže Eleeanor Patterson z Austrá-
lie měla skvělou uplynulou sezónu. Zvítě-
zila na MS 2022 v novém osobním maximu 
202 cm a porazila i světovou jedničku Ukrajin-
ku Mahuchikh. Na halovém MS v Bělehradě 
byla druhá a zdobí ji i páté místo na posled-
ních OH v Japonsku, Největší soupeřkou by 
ji mohla být světová trojka Ukrajinka Iryna 
Geraschenko, která se rovněž může pyšnit 
osobním rekordem 200 cm. Iryna Hustopeče 
důvěrně zná ze svých předcházejících startů 
a může se pochlubit 4.místem na MS 2022 i na 
OH 2021. Na halovém MS 2022 byla tato stáli-
ce světové výšky posledních let pátá. Svou 
první seniorskou medaili si vybojovala další 

ze závodnic, které již přislíbili účast v Hustope-
čích Marija Vukovič z Černé Hory. Tato bývalá 
juniorská mistryně světa vybojovala na letoš-
ním ME v Mnichové stříbro. Českou výškařskou 
školu bude opět zastupovat Michaela Hrubá, 
která sice ohlásila přestup mezi trojskokanky, 
ale v Hustopečích se vrátí ke své bývalé úspěš-
né disciplíně.

Nabitá soutěž bude i mezi muži. Startovní 
listině vévodí světová jednička a loňský husto-
pečský vítěz Sanghyeok Woo z Korey (na foto-
graii), jenž má svůj absolutní osobní rekord 
236 cm právě z Hustopečí. V roce 2022 vyhrál 
světový halový šampionát a byl druhý na MS 
v americkém Eugene. Bronzem z halového 
MS 2022 se může pochlubit další atraktivní 
závodník Hamisch Kerr z Nového Zélandu, 
který je na světovém žebříčku na 7.místě. Po 
roční pauze zaviněné zraněním se do výškař-

ského sektoru vrací Brandon Starc z Austrálie, 
který skončil na 5. místě na OH 2021 a může se 
pochlubit i šestým místem z MS 2019 a vítěz-
stvím ve fi nále Diamantové ligy. Start v Husto-
pečích přislíbili i další dva závodníci ze světové 
desítky, medailista z MS i ME Ukrajinec Andriy 
Protsenko (os.r. 240 cm) a fi nalista posledních 
dvou MS Luis Zayas (os.r. 233 cm) z Kuby.

Mítink začne ve čtvrtek 2. února žákov-
skými soutěžemi. O den později hustopečské 
děti absolvují společný trénink se světovými 
výškaři, který pro ně bývá velkou motivací 
v jejich sportovním životě. A v sobotu zažijí 
velkou dorosteneckou premiéru naše dosa-
vadní žákovská želízka Nikola Seďová, Adriana 
Dlapalová a především Vojtěch Homola, který 
byl nedávno zařazen do širší reprezentace ČR.

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

Uzávěrka bude 20. ledna 2023.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Město Hustopeče, zastupitelstvo města 

Hustopeče

 Usnesení ze I. schůze Zastupitelstva města 
Hustopeče konané dne 20.10.2022 v sále 

Kina Hustopeče

Usnesení č. 5/I/22: ZM schvaluje jednací řád za-
stupitelstva města Hustopeče ve verzi 2022, 
s úpravou v čl. VII odst. 3, „...odložit až o 15 mi-
nut.“. Text jednacího řádu je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 7/I/22: ZM schvaluje, že funkce tří 
statutárních zástupců města, tj. starosty a 
dvou místostarostů budou dlouhodobě uvol-
něnými funkcemi. 

Usnesení č. 10/I/22: ZM schvaluje do funkce sta-
rostky města Hustopeče pro funkční období 
2022–2026 PaedDr. Hanu Potměšilovou.  

Usnesení č. 11/I/22: ZM schvaluje do funkce 1. 
místostarosty města Hustopeče pro funkční 
období 2022–2026 pana Bořivoje Švástu. 

Usnesení č. 12/I/22: ZM schvaluje pověření 1. 
místostarosty k zastupování starostky v době 
její nepřítomnosti. Současně také 1. místosta-
rosta spolu se starostkou podepisuje právní 
předpisy obce a další dokumenty, kde jsou dva 
podpisy obvyklé.

Usnesení č. 13/I/22: ZM schvaluje do funkce 2. 
místostarosty města Hustopeče pro funkční 
období 2022–2026 Bc. Josefa Horáka. 

Usnesení č. 14/I/22: ZM schvaluje pro volební 
období 2022–2026 sedmičlennou radu města, 
která se bude skládat ze starosty, 2 místosta-
rostů a čtyřech radních. 

Usnesení č. 15–18/I/22: ZM schvaluje do funkce 
radního Mgr. Beatu Kynclovou, Ing. Vojtěcha 
Franka, Bc. Michala Vejpustka a Ing. Stanislava 
Ivičice.  

Usnesení č. 19/I/22: ZM schvaluje zřízení kontrol-
ního výboru a fi nančního výboru. Oba výbory 
budou devítičlenné. 

Usnesení č. 20/I/22: ZM schvaluje za předsedu fi -
nančního výboru zastupitelstva Ing. Stanislava 
Ivičiče. Současně předsedovi fi nančního výbo-
ru ukládá předložit na příštím jednání ZM ke 
schválení seznam členů fi nančního výboru. 

Usnesení č. 21/I/22: ZM schvaluje za předsedu 
kontrolního výboru zastupitelstva Richarda 
Homolu. Současně předsedovi kontrolního 
výboru ukládá předložit na příštím jednání 
ZM ke schválení seznam členů kontrolního 
výboru. 

Usnesení č. 22/I/22: ZM schvaluje stanovení výše 
měsíční odměny pro neuvolněné členy zastu-
pitelstva města Hustopeče v následující výši: 
člen ZM 1.086 Kč/měsíc, člen RM 4.344 Kč/mě-
síc. Předsedové komisí nebo výborů 2.172 Kč/
měsíc. 

Pokud komise nezasedala dle plánu zasedání 
komise schváleném radou města (dokládá se 
zápisem), je nárok předsedy pouze na základ-
ní odměnu člena ZM, u nezastupitele 0 Kč. 

U výborů je nárok obdobný jenom se za 

mezidobí považuje období mezi dvěma jed-
náními zastupitelstva, která jsou dle plánu na 
celé volební období 2022-2026. Plán je přílo-
hou zápisu dnešního jednání ZM. Omezující 
ustanovení je účinné od 1.1.2023. 

Částka pro předsedy komisí se vztahuje i na 
osoby, které nejsou zastupiteli. U osob, které 
nejsou zastupiteli, je částka vypočtena jako 
rozdíl mezi odměnou předsedy komise a 
odměnou zastupitele tj. 1.086 Kč/měsíc (2.172-
1.086 =1.086 Kč). 

V případě souběhu více funkcí se odměna ne-
uvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytne jako součet maximálně 2 nejvyš-
ších zastupitelstvem stanovených odměn 
za jím zastávané funkce, a to následujícím 
způsobem: 

- neuvolněnému členovi zastupitelstva, který 
současně vykonává funkci člena rady obce a 
předsedy výboru nebo komise, bude odměna 
poskytována ve výši 6.516 Kč/měsíc (z toho za 
výkon funkce člena rady 4.344 Kč a za výkon 
funkce předsedy výboru nebo komise 2.172 Kč, 

- neuvolněnému členovi zastupitelstva, který 
je současně předsedou výboru zastupitelstva 
obce a předsedou komise rady nebo před-
sedou dvou komisí rady obce, bude odměna 
poskytována ve výši 4.344 Kč/měsíc (za každou 
funkci předsedy 2.172 Kč), 

U osob, které nejsou zastupiteli, se částky nesčí-
tají. Jiné sčítání odměn není přípustné. 

Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 2 a § 
84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že 
odměny za výkon neuvolněného člena zastu-
pitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí 
tohoto usnesení. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný 
mandát zastupitele bude odměna náležet ode 
dne složení slibu náhradníkem. 

Usnesení č. 23/I/22: ZM schvaluje stanovení 
výše paušální částky dle § 71 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích pro neuvolněné členy 
zastupitelstva obce ve výši 250 Kč/hod. a ma-
ximálně za 8 hod. denně. Částka je stanovena 
pro kalendářní roky 2022–2023. Pokud nedo-
jde k úpravě této částky usnesením ZM, bude 
platná i pro další období, nejpozději však do 
konce tohoto volebního období. 

Usnesení č. 24/I/22: ZM schvaluje určení doby 
nezbytně nutné k výkonu funkce dle ustanove-
ní § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
pro neuvolněné zastupitele, kteří jsou zvole-
ni jako členové rady města. Nezbytně nutná 
doba se stanovuje na 8 hodin v den jednání 
rady města, které proběhlo dle radou schvá-
leného harmonogramu (tj. 1 x za cca 14 dnů).

Usnesení č. 25/I/22: ZM schvaluje pravidla pro 
poskytování cestovních náhrad členům zastu-
pitelstva města. Pro poskytování cestovních 
náhrad členům zastupitelstva města bude 
postupováno shodně s pravidly poskytování 
cestovních náhrad zaměstnancům Městského 
úřadu Hustopeče. 

Usnesení č. 26/I/22: ZM schvaluje oprávnění pro 
Ing. Ivanu Bundilovou, Ing. Stanislava Ivičiče, 
Mgr. Beatu Kynclovou, Mgr. Ivanu Brabcovou 
a Hanu Pregrtovou, DiS. (neuvolnění zastupi-
telé) nosit závěsný státní znak při významných 
příležitostech a občanských obřadech pro ob-
dobí 2022–2026. 

Usnesení č. 27/I/22: ZM schvaluje opráv-
nění pro následující členy zastupitelstva 
k výkonu funkce oddávající/oddávajícího: 
Ing. Ivanu Bundilovou, Ing. Stanislava Ivičiče, 
Mgr. Beatu Kynclovou, Mgr. Ivanu Brabcovou a 
Hanu Pregrtovou, DiS. pro období 2022–2026.

Usnesení č. 28/I/22: ZM schvaluje pro zastupová-
ní města na valných hromadách společností, v 
nichž má město majetkovou účast starostku 
PaedDr. Hanu Potměšilovou, v případě, že se 
nebude moci zúčastnit místostarostu pana 
Bořivoje Švástu, a pro případ, že by se nemohl 
ani on zúčastnit další náhradníky Bc. Josefa 
Horáka, Bc. Michala Vejpustka a Ing. Oldřich 
Vachala.

Usnesení č. 29/I/22: ZM schvaluje nominová-
ní podle §84 písm. g) zákona o obcích, jako 
zástupce města pro práci v představenstvu a 
dozorčí radě společnosti Vodovody a kana-
lizace Břeclav a. s. byl místostarosta Bořivoj 
Švásta. V případě, že budou do orgánů spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Břeclav 
delegováni 2 zástupci města, navrhuje se další 
zástupce Bc. Josef Horák, náhradníci PaedDr. 
Hana Potměšilová, Bc. Michal Vejpustek a 
Zdeněk Rybář.

Usnesení č. 30/I/22: ZM schvaluje nominová-
ní podle §84 písm. g) zákona o obcích, jako 
zástupce města pro práci v představenstvu a 
dozorčí radě společnosti Hantály a. s. Velké 
Pavlovice starostku města Hustopeče PaedDr. 
Hanu Potměšilovou. V případě, že budou 
do orgánů společnosti Hantály a. s. Velké 
Pavlovice delegováni 2 zástupci města, navr-
huje se další zástupce místostarosta Bořivoj 
Švásta, a náhradníci Bc. Josef Horák, Bc. Michal 
Vejpustek.

Usnesení č. 31/I/22: ZM schvaluje, aby určeným 
zastupitelem města Hustopeče při pořizo-
vání územně plánovací dokumentace města 
Hustopeče, byla ve volebním období 2022–
2026 starostka PaedDr. Hana Potměšilová. 

Usnesení č. 32/I/22: ZM schvaluje v případě rea-
lizace akce „00283193 – Hustopeče – technické 
zhodnocení tenisových kurtů“ dofi nancování 
akce z rozpočtu města Hustopeče.

Usnesení z 1. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 25.10.2022 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 7/1/22: RM schválila souhlas s rea-
lizací projektu geologických prací – realizací 
úhybu průzkumného vrtu Hustopeče 101a, dle 
žádosti MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 
Hustopeče, IČ 28483006. Žádost a projekt jsou 
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přílohou zápisu. 
Usnesení č. 12/1/22: RM neschvaluje uzavření ná-

jemní smlouvy na užívání id. 1/6 pozemku parc. 
č. 3753/58 vedeného jako ostatní plocha zapsa-
ného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče na 
listu vlastnictví č. 11630, katastrální území 
Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, a to od 
16.12.2022 do 30.06.2024 s výší nájemného 
odpovídající maximální výši nájemného z po-
zemků nesloužících k podnikání stanovenou 
příslušnou Výměrou Ministerstva fi nancí ČR. 

Usnesení č. 13/1/22: RM neschvaluje vydání bez-
důvodného obohacení v celkový výši 3.354 Kč 
za období 01.01.2020 – 30.09.2022 za užívání 
id. 1/6 pozemku parc. č. 3753/58 vedeného jako 
ostatní plocha zapsaného u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pra-
coviště Hustopeče na listu vlastnictví č. 11630, 
katastrální území Hustopeče u Brna, obec 
Hustopeče. 

Usnesení č. 15/1/22: RM schválila vyhlášení zá-
měru propachtování části pozemku města 
Hustopeče v lokalitě Nad úvozem parc. č. 
4631/78 o výměře 4.763 m2 vedeného jako 
ostatní plocha, zapsaný u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, ka-
tastrální území Hustopeče u Brna, obec 
Hustopeče, za účelem zemědělského hospo-
daření, na dobu určitou 5 let s jednoletou opcí. 
Písemné nabídky budou doručeny včetně uve-
dení navrhované výše pachtovného za ha/rok s 
rozlišením bez DPH a včetně DPH, minimálně 
však 6.000 Kč/ha/rok + DPH. Text vyhlášení zá-
měru je součástí zápisu. 

Usnesení č. 16/1/22: RM schválila zveřejně-
ní zadávací dokumentace na veřejnou 
zakázku v režimu zjednodušeného podlimit-
ního řízení na stavební práce „Rekonstrukce 
MěkS Hustopeče – SO 02 amfi teátr" 

Usnesení č. 17/1/22: RM schválila seznam oslove-
ných uchazečů k veřejné zakázce na stavební 
práce „Stavební úpravy a modernizace spole-
čenského domu Hustopeče – SO 02 amfi teátr": 

JS - abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 01 
Hustopeče, IČO:26288591, 

ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 
Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ: 00558010, 

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 
3992/109, 695 01 Hodonín, IČ: 26285363, 

Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 
691 56 Hrušky, IČ: 25585142, 

VS-build, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice, 
IČ: 28312015. 

Usnesení č. 19/1/22: RM schválila zrušení usne-
sení č. 13/110/22 a 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 dokončení díla na 28.11.2022 z důvodu 
nedokončené stavby kanalizace Nemocnicí 
Hustopeče pod částí budoucího parkoviště. 

Usnesení č. 20/1/22: RM schválila uzavření smlou-
vy o nájmu nebytových prostor Kinokavárny 
ve víceúčelovém multifunkčním centru na 

adrese Dukelské nám 42/15, Hustopeče s 
Hanou Jaborníkovou se sídlem Svat. Čecha 
966/6, 691 01 Hustopeče, IČ 01262700. 

Usnesení č. 24/1/22: RM schválila plán nákupu 
techniky a obměnu vozového parku Městských 
služeb v roce 2023.

Usnesení č. 26/1/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci na 
Světový duel vín 2022 s MOSS logistics s.r.o. se 
sídlem Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče, 
IČ 63481359.

Usnesení č. 27/1/22: RM schválila nákup pianina 
YAMAHA PB3 PE za 132 223,14 Kč bez DPH pro 
ZUŠ Hustopeče. ZUŠ bude městu pianino splá-
cet v podobně nájmu za užívání po dobu 3 let. 

Usnesení č. 28/1/22: RM schválila pověření 
Centra volného času Hustopeče, příspěvkové 
organizace, IČ 71200398, se sídlem Šafaříkova 
1017/40, 693 01 Hustopeče, realizací projektu 
„Integrace cizinců v Hustopečích“, spolufi nan-
covaného z dotace poskytnuté z národního 
dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR.

Usnesení ze 2. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 08.11.2022 v kanceláři starosty 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/2/22: RM schválila počínaje od 
01.11.2022 cenu nájmu hrobového zařízení na 
umístění urny s ostatky na Městském hřbitově 
v Hustopečích na deset let ve výši 12.000 Kč. 

Usnesení č. 3/2/22: RM schválila uzavření smlou-
vy o propagaci a reklamní spolupráci mezi 
městem Hustopeče a Svazem vinařů České re-
publiky se sídlem Žižkovská 1230, 691 02 Velké 
Bílovice, IČ 4884748 na Světový duel vín 2022 
za částku 69.500 Kč + DPH. 

Usnesení č. 4/2/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o poskytnutí spolupráce a propagaci 
mezi Svazem vinařů České republiky se síd-
lem Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, IČ 
4884748 a městem Hustopeče na Světový duel 
vín 2022 za částku 49.500 Kč + DPH. 

Usnesení č. 5/2/22: RM schválila uzavření ná-
jemní smlouvy s JK TIMBER CZ, spol. s r.o., 
se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 
00 Brno, IČ: 02991578 na pronájem částí po-
zemku města Hustopeče parc. č. 891/12 a 
parc. č. 891/5, oba zapsané u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 
10001, katastrální území Hustopeče u Brna, 
obec Hustopeče o souhrnné výměře 150 m2, 
za účelem dočasného umístění a provozování 
prodejního stánku s vánočními stromky, na 
dobu od 21.11.2022 do 23.12.2022 vč., za částku 
8.700 Kč + DPH. Záměr byl vyvěšen 22.09.2012 
- 10.10.2022. Text nájemní smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 6/2/22: RM schválila uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání přestupků 
s obcí Šakvice, IČ 00283614, se sídlem Hlavní 
č. p. 12, PSČ 691 67. Text smlouvy je přílohou 
tohoto zápisu. 

Usnesení č. 7/2/22: RM schválila uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání přestupků 
s obcí Kobylí, IČ 00283266, se sídlem Kobylí 
č. p. 459, PSČ 691 10. Text smlouvy je přílohou 
tohoto zápisu. 

Usnesení č. 9/2/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví 
movitého majetku s Krajským ředitelstvím po-
licie JMK, se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno, 
IČ: 75151499. 

Usnesení č. 12/2/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem: Ing. 
arch. Miloš Klement, se sídlem: Nejedlého 
9, 638 00 Brno, IČ: 15188736, v souladu s § 65 
ods. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek v znění pozdějších předpisů, na 
Veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, 
zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění: 
„Územní studie – Hustopeče S3“. 

Usnesení č. 13/2/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o spolupráci a poskytnutí dat při tvor-
bě, aktualizaci a správě Digitální technické 
mapy Jihomoravského kraje s Jihomoravským 
krajem, se sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 
Brno, IČ: 70888337. 

Usnesení č. 14/2/22: RM schválila uzavření 
Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s Radkem 
Zajdákem, Třešňová 10, 621 00 Brno, IČ: 
74422073, na dodání části vybavení inte-
riéru objektu Střelnice, Na Hradbách 463 
v Hustopečích, kterým se prodlužuje termín 
dodání do 20.12.2022.

Usnesení č. 16/2/22: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene „Hustopeče, rozš. NN, TERAMEX 
K3562/1, č. stavby HO-001030076734“ na 
pozemcích parc. č. 495/11, 498/1, 501/1, 
501/3, 501/5, 501/7, 501/8, 495/17, 495/16, 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 
7.300 Kč bez DPH na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 19/2/22: RM trvá na uzavření do-
datku 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 záloh energií na 3.657,50 Kč v 
souvislosti s obecným nárůstem cen energií. 

Usnesení č. 23/2/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci s 
Amande Hustopeče s.r.o. se sídlem Husova 8/8, 
69301 Hustopeče, IČ: 25572920 na Světovém 
duelu vín 2022 a na Oslavě svatomartinských 
vín s husí 2022 za 157.300 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 24/2/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 
Amande Hotelu s Amande Hustopeče s.r.o. 
se sídlem Husova 8/8, 69301 Hustopeče, IČ: 
25572920 na Světový duel vín 2022 za 181.500 
Kč včetně DPH 

Usnesení č. 27/2/22: RM schválila výběr nej-
vhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na dodávku elektrického ná-
kladního vozidla, kterou je nabídka s nejnižší 



STR 27HUSTOPEČSKÉ LISTY   12 | 22

nabídkovou cenou bez DPH od společnosti: 
SDO Technika s.r.o., IČ: 29446619; se sídlem: 
Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína, 
s nabídkovou cenou ve výši: 743.000 Kč bez 
DPH. 

Usnesení č. 28/2/22: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem ve-
řejné zakázky malého rozsahu na dodávku 
elektrického nákladního vozidla, kterým je 
společnost: SDO Technika s.r.o., IČ: 29446619; 
se sídlem: Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového 
Jičína, s nabídkovou cenou ve výši: 743.000 
Kč bez DPH, s termínem realizace: nejpozději 
do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. (text 
smlouvy je přílohou zápisu) 

Usnesení č. 29/2/22: RM schválila uzavření 
dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci 
části veřejné zakázky (dílčí plnění I.) s názvem 
„Založení prvků ÚSES III. v k. ú. Hustopeče 
u Brna“ se Stavby Vanto s r.o., IČ 28269314, se 
sídlem náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice, 
kterým se mění termín pro provádění ná-
sledné péče. Text dodatku je přílohou tohoto 
zápisu. 

Usnesení č. 30/2/22: RM schválila uzavření do-
datku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci části 
veřejné zakázky (dílčí plnění II.) s názvem 
„Návrh sídelní zeleně u bytových domů v uli-
ci Generála Peřiny v Hustopečích“ se Stavby 
Vanto s r.o., IČ 28269314, se sídlem náměstí 
Svobody 362, 686 04 Kunovice, kterým se mění 
termín pro provádění následné péče. Text do-
datku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 32/2/22: RM neschvaluje žádost 
společnosti Formanka hotel a kemp s.r.o. o ne-
uplatnění článku III, odst. 7 o navýšení nájmu o 
míru inflace. Schválením by došlo k podstatné 
změně podmínek soutěže, za nichž bylo ná-
jemné vysoutěženo.

Usnesení č. 42/2/22: RM schválila uzavření pro-
vozu obou mateřských škol Hustopeče po 
dobu vánočních prázdnin 2022, tj. 23.12.2022–
02.01.2023. Provoz bude obnoven v úterý 
03.01.2023. 

Usnesení č. 43/2/22: RM schválila uzavře-
ní smluv mezi Základní školou Hustopeče, 
Komenského 163/2, p.o., a společností WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s., na poskytnutí účelových 
darů na úhradu stravného ve školní jídelně ve 
školním roce 2022-2023 

Usnesení č. 49/2/22: RM schválila uzavření 
Dohody o zařazení do evidence a pravidla 
pro poskytování náhrady nákladů na ubyto-
vání mezi Centrem volného času Hustopeče 
a Jihomoravským krajem, Žerotínovo ná-
městí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, na 
zajištění dočasného ubytování válečných 
uprchlíků z Ukrajiny v roce 2023.

Usnesení č. 50/2/22: RM schválila vydání opráv-
nění pro Centrum volného času Hustopeče, 
příspěvková organizace Šafaříkova 1017/40, 
693 01 Hustopeče, IČ: 71200398, nakládat se 
svěřenou předmětnou nemovitostí ve smys-
lu uzavírání smluv s Jihomoravským krajem 
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 
Brno týkajících se poskytování ubytování 

ukrajinským uprchlíkům.
Usnesení č. 51/2/22: RM schválila plán zimní 

údržby místních komunikací města Hustopeče 
pro zimní období 2022-2023. Plán je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 52/2/22: RM schvaluje pořízení pro-
dloužení licenční podpory zálohovacího SW 
Veeam ve verzi prodloužení o 3 roky za cenu 
4204,59 EUR bez DPH. Prodloužení bude poří-
zeno od společnosti C SYSTEM CZ a.s., Otakara 
Ševčíka 938/56, 636 00 Brno.

Usnesení č. 55/2/22: RM schválila úpravu popisu 
organizační struktury vedení města (starostka 
+ 2 místostarostové), včetně popisu a rozdělení 
kompetencí, sloužící jako příloha organizační-
ho řádu města. Úprava je přílohou zápisu.

Usnesení z 3. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 16.11.2022 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/3/22: RM schválila uzavření dohody 
č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy o umístě-
ní a provedení stavby č. j. MUH/18862/22/13 
ze dne 29.03.2022, v níž je město Hustopeče 
v postavení třetí osoby, týkající se stavby 
"Supermarket COOP Hustopeče". RM pověřuje 
starostku podpisem dohody.

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

Městského úřadu Hustopeče

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Jakékoliv změně v souvislosti s dopravou 
v našem městě vždy předchází důkladné 
měření zatížení komunikací, případně jednot-
livých křižovatek. Ne jinak tomu bylo i letos 
v létě, kdy z řad obyvatel ulice Družstevní 
vzešel dotaz, zda by nebylo vhodné stavebně 
upravit křižovatku ulic Komenského – Druž-
stevní – Polní – Dlouhá a to tak, že by zde dle 
jejich návrhu byla vybudována tzv. „zvýšená 
křižovatka“. Po obdržení podnětu bylo zahá-
jeno důkladné místní šetření s cílem získat co 
nejvíce relevantních dat v souvislostí se zatí-
žením a bezpečností dotčených komunikací. 
V první řadě byla vyžádána data k dopravní 
nehodovosti na zmíněných komunikacích 
a okolních křižovatkách. Souběžně s tím bylo 
pomocí statistického modulu provedeno 
měření intenzity dopravy na všech čtyřech 
ramenech křižovatky. Toto měření bylo 
soustavně prováděno několik týdnů, během 
kterých se shromažďovala data o počtech vozi-
del, jejich rychlosti a době průjezdu.

Většina vozidel projíždějících sledovanou 
křižovatkou se pohybovala povolenou rychlos-

tí do 30 km/hod. Jako nejkritičtější směr jízdy 
s ohledem na zhoršené rozhledové poměry, je 
hodnocen směr od ulice Polní, kde v rozhledu 
brání terénní zářez a vzrostlá vegetace. Uvede-
ným směrem projíždí největší množství vozi-
del rychlostí 20–25 km/hod. 

Ve směru od ulice Družstevní do ulice 
Dlouhé, většina vozidel projíždí rychlostí mezi 
20–30 km/hod. Uvedeným směrem jsou pro 
řidiče velmi dobré rozhledové podmínky.

Ze směru od ulice Komenského k ulici 
Družstevní jsou velmi dobré rozhledové 
poměry (dlouhý rovný úsek, dobrá viditelnost 
do ulice Družstevní). V tomto směru se část 
vozidel pohybuje na hranici povolené rychlosti 
30 km/hod a část vozidel vzhledem k dobrým 
rozhledovým poměrům povolenou rychlost 
překračuje (35–40 km/hod).

V rámci objektivního posouzení podně-
tu obyvatel ulice Družstevní, byla od Policie 
ČR a Centra dopravního výzkumu získána 
informace o počtech řešených dopravních 
nehod v uvedené křižovatce a blízkém okolí. 
Údaje byly vyžádány za několik let zpětně. 

Dle poskytnutých informací od policie i CDV 
v uvedené křižovatce za sledované období, 
tedy 2012–2022, nebyla oznámena nebo šetře-
na žádná dopravní nehoda či havárie.

Na základě získaných podkladů od Centra 
dopravního výzkumu, Policie ČR, vlastního 
sledování provozu a prováděného měření lze 
konstatovat, že popisovanou křižovatku může-
me v rámci města považovat za křižovatku 
bezpečnou.

Vzhledem ke skutečnosti, že důkladným 
posouzením dopravní situace nebyly zjištěny 
žádné okolnosti, které by vyžadovaly stavební 
úpravu popisované křižovatky, bude prove-
den pouze ořez zeleně bránící v rozhledových 
poměrech. Dále bude vlastník komunikací 
pokračovat v souladu s doporučením zpraco-
vaného generelu dopravy pro město Husto-
peče a navržených úprav v rámci projektové 
dokumentace v souvislosti se zónou 30 Husto-
peče.

Bundilová Ivana,
zastupitelka 

Křižovatka ulic Družstevní – Dlouhá – Komenského



HUSTOPEČSKÉ LISTY    12 | 22STR 28

In
ze

rc
e.

In
ze

rc
e.

In
ze

rc
e.

Realitní trh 2022
Jsem rád, že vás můžu ještě závěrem roku 
pozdravit a alespoň malinko informovat o tom, 
co se děje na realitním trhu. O tom, jak se trh 
za poslední měsíce postupně měnil, jsem už 
psal. Dnes bych vám rád přiblížil, jak fungu-
jeme a jak jsme se přizpůsobili dnešní situaci. 

Museli jsme velice rychle reagovat na 
rostoucí ceny energií a snažili se pomoct nejví-
ce postižené skupině dnešní doby, kterou jsou 
důchodci. Právě oni se kvůli vyšším výdajům 
za chod domácnosti dostali do potíží. Starší 
lidé často bydlí v nemovitosti, která je pro ně 
zbytečně velká. Mladí lidé, kteří by i za dneš-
ních daleko složitějších podmínek v bance 
něco chtěli koupit, tak na hypotéku nedo-
sáhnou, popřípadě je měsíční splátka natolik 
vysoká, že to prostě nejde zvládnout. Vrátila 
se tak na scénu situace z roku 2008, a tou je 
výměna s doplatkem. 

Další možnost, kterou důchodcům nabízí-
me, je možnost koupit malý byt do osobního 
vlastnictví v komplexech pro seniory. Momen-
tálně máme v nabídce celkem 7 bytů v Šakvi-
cích a v Brodě nad Dyjí, kde se taková zařízení 
nachází. Jedná se o bezbariérové a nízkoener-
geticky náročné menší byty o dispozici 1+kk 
až 2+kk, v cenové relaci cca 3 mil. Kč. Velkou 
výhodou je klidné prostředí a služby pro seni-

ory, jako jsou třeba obědy, úklid domácnosti 
nebo nákupy. Není výjimkou, že někdo dokon-
ce prodá svoji nemovitost a jde do tohoto 
zařízení bydlet do nájmu. Což je taky možnost. 
Nájem se pohybuje od 7–10 tis. Kč + energie. 
Je to pro soběstačné důchodce, kteří jsou zde 
velice spokojeni. 

Kapitola sama o sobě je prodej nemovitos-
ti. Na minulost, kdy se vše prodávalo jak po 
másle, navíc za vysoké ceny, je potřeba rychle 
zapomenout. Prodávající si musí uvědomit 
situaci na trhu a nastavit reálnou cenu akcep-
tovatelnou kupujícím. Tady je práce pro nás 
nejtěžší, protože mnozí to nemůžou pochopit, 
že doba je jiná a nic nenapovídá tomu, že by se 
v nejbližších 3 letech mohla změnit k lepšímu. 

Velice zajímavou klientelou jsou pro nás 

momentálně také majitelé úspěšných fi rem, 
kteří investují své peníze do nemovitostí, 
aby je ochránili před velkou inflací. Já sám 
jsem v listopadu prodal několik nemovitos-
tí a pozemků za 18 mil. Kč. v nejbližším okolí 
Hustopečí. I to mě utvrdilo v tom, že realitní 
trh se nezastavil, jen se změnil.

Exekutoři a insolvenční správci už jsou 
připraveni na slabší články celého systému. 
Nenechte to zajít do nezvládnutelné situace 
a stavte se za námi pro rady. Jsme tady pro vás 
v Hustopečích již 12 let a věříme, že společně 
překonáme i nejbližší náročné období. 

Závěrem mi dovolte vám poděkovat za 
další rok s vámi. Za úspěšné obchody a příbě-
hy, za důvěru a doporučení. Chci vám popřát 
šťastné a veselé Vánoce a jen to nejlepší do 
nového roku, hlavně hodně zdraví, lásky 
a spokojenosti.

Erik Lipnický
ředitel pobočky
Schmidt-reality s.r.o.,pobočka Hustopeče
tel: 774 241 009
email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz



ne 1.–15. 1. Tříkrálová sbírka

st 4.–30. 1.
Stínové obrazy od Hanky – výstava, 
Městská knihovna.

čt 5. 1. 

1
0

.0
0 My tři králové jdeme k vám – čtvrteční 

aktivity pro nejmenší. Městská knihovna. 

so 7. 1.

1
0

.0
0 Krajský přebor volejbalu dívek U20 – 

Městská sportovní hala.

so 7. 1.

1
5

.0
0 TJ AGROTEC Hustopeče A – TTC MS Brno 

– zápas I. ligy mužů ve stolním tenise. 
Městská sportovní hala.

ne 8. 1.

9
.0

0 Pohár sedmých tříd ve volejbale – Městská 
sportovní hala.

ne 8. 1.

1
3

.0
0 Dětská koleda – kostel sv. Václava 

a sv. Anežky České.

ne 8.–29. 1.
Vítěslav Ruber – výstava, Městské muzeum 
a galerie.

čt 12. 1. 
1

0
.0

0 Postavíme sněhuláka – čtvrteční aktivity 
pro nejmenší. Městská knihovna. 

čt 12. 1.

1
7

.0
0 Singapur a Bali – cestopisná přednáška 

manželů Poulíkových. Městská knihovna.

so 14. 1.

0
9

.0
0 Krajský přebor volejbalu dívek U16 – 

Městská sportovní hala.

so 14. 1.

1
8

.0
0 FRAGILE – novoroční koncert slovenské 

vokální skupiny. Vstupné 380 Kč, kinosál.

čt 19. 1. 

1
0

.0
0 Krmítko pro ptáčky – čtvrteční aktivity pro 

nejmenší. Městská knihovna.

so 21. 1.

1
5

.0
0 AGROTEC Hustopeče – SKST Havířov B – 

zápas I. ligy mužů ve stolním tenise. Městská 
sportovní hala.

ne 22. 1.

1
0

.0
0 AGROTEC Hustopeče – TJ Ostrava KST C 

– zápas I. ligy mužů ve stolním tenise. 
Městská sportovní hala.

ne 22. 1.

1
4

.3
0 Bruslení v Břeclavi – vlastní doprava. 

Stadion je zarezervován od 14.30 do 15.30. 
Vstupné 50,- Kč, pořádá CVČ Pavučina.

ne 22. 1.

1
5

.0
0 Ekumenická bohoslužba – kaple sv. 

Anežky.

čt 26. 1.

9
.0

0 Hustopečská laťka – přebor města ve skoku 
vysokém žactva, kvalifi kace na Hustopečské 
skákání. Městská sportovní hala.

so 26. 1.

1
0

.0
0 Domeček v zimě – čtvrteční aktivity pro 

nejmenší. Městská knihovna.

so 28. 1.

1
3

.0
0 Setkání harmonikářů – programem provází 

Mirka Šubíková, vstupné 150 Kč. Kinosál. 

ne 29. 1.

9
.0

0 Pohár sedmých tříd ve volejbale – Městská 
sportovní hala.

kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče

01 2
0

2
3

so 26. 11.–30. 12.
Hustopečsko ve fotografi i – výstava 
Fotoklubu Hustopeče. Městské muzeum a 
galerie.

čt 1. a 15. 12.

9
.3

0 Gian Lorenzo Bernini – genius evropského 
baroka – A3V, Městská knihovna.

čt 1. 12.

1
0

.0
0 Mikuláš, čert a anděl – čtvrteční aktivity pro 

nejmenší. Městská knihovna.

so 3. 12.

1
0

.0
0 Krajský přebor volejbalu dívek U20 – 

Městská sportovní hala.

ne 4. 12.

1
0

.0
0 Vánoční čas – loutková pohádka pro děti. 

Vstupné 130 Kč, kinosál.

ne 4. 12.

1
6

.0
0 Mikuláš naděluje na Pavučině – od 16.00 

bude nadělovat pouze Mikuláš s anděly, od 
17.30 se k nim přidají i čerti. CVČ Pavučina.

ne 4. 12.

1
8

.0
0 Adventní koncert Za5 vocal sextet – 

vstupné 150 Kč (studenti a senioři 100 Kč), 
evangelický kostel.

po 5. 12.

1
7

.4
5 Mše svatá s mikulášskou nadílkou – kostel 

sv. Václava a sv. Anežky České.

čt 8. 12.

1
0

.0
0 Vánoční dekorace – čtvrteční aktivity pro 

nejmenší. Městská knihovna.

pá 9. 12.

1
9

.3
0 Taneční prodloužená – společenský dům 

(ul. Herbenova).

pá 9. 12.

1
9

.3
0 Nemalé pátky v kinokavárně – skupina 

Caramel. Vstupné 120 Kč (studenti a senioři 
70 Kč).

so 10. 12.

9
.0

0 Dry brush – výtvarný workshop v CVČ 
Pavučina. Cena za osobu 900 Kč, přihlašování 
na www.pavucinahustopece.cz.

so 10. 12.

9
.4

5

Vánoční Olomouc – vánoční jarmark a 
prohlídka města s průvodkyní. Pořádá Svaz 
tělesně postižených Hustopeče (Bohumila 
Defeldová – 737 617 254). Odjezd autobusu: 
9.45 od stadionu (Kamenná krása),
10.00 z autobusového nádraží.

so 10. 12.
Okresní přebory kategorie U19 – stolní 
tenis, Městská sportovní hala.

ne 11. 12.
Okresní přebory kategorie U15 – stolní 
tenis, Městská sportovní hala.

ne 11. 12.

9
.0

0 Krajský turnaj Minivolejbal v barvách – 
Městská sportovní hala.

ne 11. 12.

1
4

.3
0 Bruslení v Břeclavi – vlastní doprava. 

Stadion je zarezervován od 14.30 do 15.30. 
Vstupné 50 Kč, pořádá CVČ Pavučina.

ne 11. 12.

1
8

.0
0 Adventní koncert Štěpánští koledníci – 

vstupné 250 Kč (studenti a senioři 200 Kč), 
kinosál.

čt 15. 12.

1
0

.0
0 Betlém – čtvrteční aktivity pro nejmenší. 

Městská knihovna.

čt 15. 12.

1
7

.0
0 Zasedání zastupitelstva – zasedací 

místnost na radnici (vstup z náměstí).

pá 16. 12. 

1
6

.0
0 Ohňostroj Agrotec

Kouzelné vánoce – program pro děti (16.00)
Ohňostroj (18.00)

so 17. 12.

9
.0

0 Předvánoční malování pro děti – výtvarný 
workshop v CVČ Pavučina. Cena 490 Kč, 
přihlašování na www.pavucinahustopece.cz.

kulturní a společenský kalendář

města Hustopeče

12 2
0

2
2



Kontakt:

Turistické informační centrum  Hustopeče

Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 418/419

hustopece.cz ∙ kinohustopece.cz

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
∙ papír, plast, nápojové kartony: 6. 12.
∙ bioodpad: 5. 12.
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
12. a 27. 12.

www.kinohustopece.cz

od 1. 12.  Když promluvila (2022) USA | 135 min

od 2. 12.  Největší dar (2022) ČR | Pohádka

od 15. 12.  Avatar: The Way of Water (2022)USA | Fantasy / Sci-fi 

od 25. 12.  Krakonošovo tajemství (2022) SRN, SK | Pohádka

so 14.1.

1
8

.0
0 Novoroční koncert FRAGILE – slovenská 

vokální skupina, kinosál.

so 28. 1. 2023

1
3

.0
0

Setkání harmonikářů – kinosál. 

čt 2. 2. 2023 9
.0

0 Hustopečské skákání – žactvo. Městská 
sportovní hala.

so 4. 2. 2023 9
.0

0 Hustopečské skákání – hlavní závod. 9. 00 
mládež a B kategorie, 17.00 ženy A a muži A.

Připravujeme:

ne 18. 12.

1
0

.3
0 Vánoční jarmark rukodělných 

a potravinových výrobků – suterén kostela 
sv. Václava a sv. Anežky České.

ne 18. 12.

1
6

.4
5 Vánoční divadlo dětí – sál kostela sv. 

Václava a sv. Anežky České.

ne 18. 12.

1
8

.0
0 Adventní koncert Deo Gratias – vstupné 

150 Kč (studenti a senioři 100 Kč), kostel sv. 
Václava a sv. Anežky České.

po 19. 12.

1
6

.0
0 Vánoční kamion Coca-Cola – Dukelské 

náměstí.

čt 22.–30. 12.
Uzavření knihovny – otevřeno bude od 
pondělí 2. 1. 2023.

so 24. 12.

1
0

.0
0

Vánoční vycházka s koňmi – společná 
vycházka od CVČ Pavučina. Součástí bude 
ozdobení stromu pro zvířátka. Pořádá CVČ 
Pavučina.

pá 24. 12.

1
5

.0
0 Štědrovečerní zpívání pod vánočním 

stromem – Dukelské náměstí.

so 24.–26. 12.
Vánoční bohoslužby – Štědrý den 16.00 a 
22.00, Boží hod vánoční 9.30, na sv. Štěpána 
9.30. Kostel sv. Václava a sv. Anežky České.

ne 25. 12.

1
4

.0
0

–
1

6
.0

0

Otevřený kostel sv. Václava a sv. Anežky 
České k návštěvě Betléma

so 31. 12.

1
0

.0
0

Silvestrovské bruslení v Břeclavi – vlastní 
doprava. Stadion je zarezervován od 10.00 
do 11.00. Vstupné 50 Kč, pořádá CVČ 
Pavučina.

Kontakt:

Turistické informační centrum  Hustopeče

Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 418/419

hustopece.cz ∙ kinohustopece.cz

čt 2. 2. 2023 9
.0

0 Hustopečské skákání – žactvo. Městská 
sportovní hala.

so 4. 2. 2023 9
.0

0 Hustopečské skákání – hlavní závod. 9. 00 
mládež a B kategorie, 17.00 ženy A a muži A.

st 1. 3. 2023

Nejstarší řemeslo – divadelní představení. 
Hrají: V. Zawadská, Z. Slavíková, V. Gajerová, 
J. Švandová/K. Macháčková, M. Dolinová. 
Kinosál.

Připravujeme:

Setkání
harmonikářů

Hustopeče

programem provází

Mirka Šubíková

15.00 • kino

sobota
28|1|23

18.00 • kino Hustopeče
Předprodej vstupenek, informace: 

Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418

on-line předprodej: www.kinohustopece.cz
vstupné: 380 Kč

sobota

14.1.
2023

NOVOROČNÍ KONCERT
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci říjnu 2022
13. 10. 1929  Jiřina Skácelová
21. 10. 1937  Vojtěch Maděryč
24. 10. 1942  Jan Wech
26. 10. 1942  Ludmila Ovesná
30. 10. 1942  Miroslava Kupčáková

Zpracovala: Simona Procházková, 
komise obřadů a slavností

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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Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě ach sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 8. prosince vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka,
paní Jana Slaninová roz. Paschová.

S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají
syn Petr a dcera Martina s rodinami.

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

Dne 13. prosince uplynou již 3 roky, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Antonín Kaňa, 
který by se dne 12. prosince dožil 94 let.

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. prosince uplynou tři roky, kdy nás navždy 
opustila paní Mgr. Květoslava Ryšavá.  

Vzpomíná manžel a synové s rodinami.

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

Dne 22. prosince tomu budou 3 roky, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan Antonín Piech z Hustopečí.

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají manželka, syn 
Radek, dcera Monika, syn Bohumír s rodinou a vnoučata 
Eliška a Patrik. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 27. prosince by oslavit 80 let pan Jan Březovič.
Dne 30. ledna uplyne 2. smutné výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají manželka, synové Radek a Leoš 
s rodinami.

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

Dne 26. prosince uplyne 1. smutné výročí, kdy nás 
opustila paní Marie Šalášková.

Dne 21. ledna uplyne  3. smutné výročí, kdy nás 
opustil pan Miroslav Šalášek.

S láskou vzpomíná celá rodina

Dne 17. ledna uplyne 6. smutné výročí, kdy nás 
navždy opustila paní  Marie Povolná.

S láskou vzpomíná dcera Marie s rodinou.

Dne 29. prosince vzpomeneme smutné 16. výročí 
úmrtí pana Rostislava Nálezného.

Stále vzpomínají manželka, dcera Kamila a syn Rosťa 
s rodinami.

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

Dne 8. prosince vzpomeneme první smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička, paní
Vladislava Pilíšková z Hustopečí.

S bolestí a láskou vzpomínají manžel Jaroslav, dcery 
Ivona a Šárka s rodinami. 

Dne 20. prosince vzpomeneme smutné 7. výročí, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, 
babička a prababička, paní Aloisie Háderová. 

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi. 
Syn Zbyněk, dcery Bronislava a Radomila s rodinami. 

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

Dne 5. prosince 2022 vzpomeneme 1. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil pan Josef Veverka.

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

Vzpomínky
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