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Vážení spoluobčané,
děti i dospělí na Křížovém kopci probudili 

Podzimní královnu. Ta nám, obyčejným 
smrtelníkům, letos dopřává vlídné slunečné 
počasí, a tak se můžeme těšit dlouhému babímu 
létu. Sluníčko přidává sladu hroznům, vinaři sklízí 
úrodu, která nakonec nebude tak špatná, jak se 
po jarních mrazících zdálo. Lahodný burčák plný 
vitamínů dnes plní sudy nejednoho z vinařů. 

Září zahájila akce spolku Všehoschopných - Ovčí 
bál. Kdo nelenil a vydal se k ovčárně za první 
rybník, jistě nelitoval. Tentokrát ti, kteří přišli, 
podpořili dobrovolným vstupným aj. nákupy, 
výrobu a instalování ptačích budek v Hustopečích 
a okolí. K tomu se dobře najedli, napili, ale 
hlavně pobavili, zatancovali si, zazpívali, setkali 
se s přáteli. Všehoschopní potvrdili, že jsou 
akceschopní, a proto budou bál pravidelně 
opakovat každý rok první sobotu v září.

Uvědomuji si, že jsem velmi dlouho nevyzdvihla iniciativu knihovnic z městské knihovny. 
Všimněte si, kolik krásných expozic nebo zajímavých besed dokážou uspořádat. Díky výstavám 
se setkáváme s výtvory našich spoluobčanů, ale také lidí z Hustopečska. Díky besedám se 
zajímavými lidmi, převážně spisovateli, si zase posluchači rozšiřují obzory v oblasti literatury 
či historie. Zajděte si někdy do CCV na výstavu nebo např. Literární kavárnu. Budete mile 
překvapeni.

Co dalšího přineslo září? Příjemné setkání s vínem na ulici Vinařská, které pořádal vinařský 
spolek Krajcperk nebo krojované dětské hody pořádané Hustopečskou chasou. Přesto, že se 
ve stejný termín sešly hned tři akce (Vítání podzimu a Hustopečský kameňák), byla účast v sále 
společenského domu slušná, děti i jejich příbuzní si nedělní odpoledne za doprovodu dechové 
hudby náležitě užili. A dárek dostali nejen aktivní dospělí sportovci, ale i děti a mládež v podobě 
nafukovací haly na hřišti ZŠ Komenského. Už v ofi ciální den předání stavby zde začala výuka 
tělesné výchovy. Věříme, že hala bude vytížená a bude sloužit dětem i dospělým.

První rok druhé série společných aktivit partnerských měst byl završen turnajem partnerských 
měst Hustopečí, Benátek nad Jizerou a slovenské Modry. Téměř stovka žáků základních škol 
nejen sportovala, ale měla možnost si vyměnit své zkušenosti, pobavit se, nacházet nová 
přátelství. Příští rok čeká naše město organizace táboru pro seniory. Všechny tyto aktivity stojí 
spoustu času a úsilí organizátorů a dobrovolníků. Moc děkujeme.

Ve městě se intenzivně pracuje na několika projektech. Upravuje se sběrný dvůr a zároveň 
probíhá budování bezbariérového chodníku od ZŠ Nádražní směrem k fi nančnímu úřadu. Před 
realizací je vybudování vodovodu na urnový háj, připravuje se rekonstrukce ulice Nerudova 
a rekonstrukce podstavce mohyly na hřbitově Rudé armády. V půlce září pracovali dělníci na 
posílení elektřiny na Dukelském náměstí. Vznikla tak nová nápojná místa, aby letošní Burčákové 
slavnosti unesly obrovský nápor na odběr elektřiny.

Podali jsme žádost o dotaci na odstavná parkoviště do 150 m od nádraží, dokončujeme 
územní studii S2 (za Křížovým kopcem) a proběhlo první veřejné jednání kolem studie S4 (mezi 
areálem ZVOSu a větrolamem). Zastupitelstvo města schválilo změnu č. 1 Územního plánu 
města, která předepisuje další studii S10. Ta řeší lokalitu Starého vrchu. Pokračujeme také v tzv. 
zelených projektech. Kdo v posledních týdnech navštívil Křížový vrch, zaznamenal nové lavičky, 
odpočívadla, hrací prvky nebo betonový korpus venkovního grilu. To je výsledek projektu Křížový 
vrch má co nabídnout. V této lokalitě naše aktivity dále pokračují. 

Vážení spoluobčané,
těšíme se na setkání s vámi na jiných zajímavých akcích letošního podzimu. 

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku publikací a kontakty najdete v zadní ásti asopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz

VINA SKÝ OBZOR – 
odborný asopis pro vinohradnictví, sklepní hospodá ství a obchod vínem 

1907–2007: 100 let Vina ského obzoru.
Nabízíme: odborné vinařské články – aktuální zpravodajství a zajímavosti z vinařského 
světa – inzerci ve Vinařském obzoru – předplatné Vinařského obzoru (i na Slovensku) 
– kompletní ročníky Vinařského obzoru od r. 1999 (jednotlivě i v deskových vazbách) 
– zásilkový obchod vinařské literatury (aktuální nabídka je na www nebo ve Vinařském 
obzoru)

SV ČR – Vinařský obzor, P. O. Box 34, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, 
tel.: 519 348 980, e-mail: info@vinarskyobzor.cz, www.vinarskyobzor.cz
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Z MĚSTA

Zastupitelé se ve čtvrtek 25. srpna sešli na 
svém 15. zasedání. Svoláno bylo hlavně kvůli 
vybudování odstaveného parkoviště nad 
Štinkovkou. Další jednání se konalo 15. září.

Zatrubnění Štinkovky schváleno. Může se 
žádat o dotace na parkoviště

Zastupitelé schválili nutné dokumenty pro 
zatrubnění části Štinkovky. V Bratislavské 
ulici by nad ní mělo vzniknout záchytné 
parkoviště. Celková kapacita odstavné 
plochy by mohla být až 87 míst. 

Rychlé schválení dokumentů bylo nutné 
kvůli žádosti o dotaci. Termín podání je už 
2. září. Vedení města se bude snažit získat 
peníze z takzvané Výzvy č. 24 o výstavbě 
a modernizaci přestupních teminálů. Tato 
výzva se vztahuje na záchytné parkovací 
plochy ve vzdálenosti do 150 metrů od 
nádraží. 

Město posunuje koupi pozemku pod 
bývalým autobazarem. Kvůli ceně

Zastupitelé nepřijali usnesení ke koupi 
pozemku pod bývalým autobazarem 
u kolejí kvůli jeho vysoké ceně, přestože dříve 
schválili smlouvu o smlouvě budoucí kupní. 
Tohle rozhodnutí může ohrozit celý projekt 
na budování záchytných parkovišť okolo 

nádraží. „Zkusíme jednat s majitelem o nižší 
ceně,“ podotkla starostka města Hustopeče 
Hana Potměšilová.

Zastupitelé schválili vyhlášku o nočním 
klidu

Noční klid bude v Hustopečích od 
1. října 2016 od 22.00 do 6.00 hodin. Výjimku 
dostanou Burčákové slavnosti, plesy a taneční 
zábavy od Nového roku do Velikonoc, Ovčí 
bál, Hustopečské hody, Myslivecká zábava, 
Agrotec rally, Divadelní festival Pod širým 
nebem, Svatomartinské slavnosti, letní kino, 
koncerty a hudební produkce, silvetrovská 
noc, Velikonoční pondělí a pálení čarodějnic. 
Zastupitelé schválili novou podobu obecně 
závazné vyhlášky.

Nutila je k tomu změna v zákoně, která říká, 
že radní už nebudou moci udělovat výjimky 
z nočního klidu, ale tyto výjimky budou 
muset být uvedeny přímo ve vyhlášce.

„V Hustopečích se doba nočního klidu 
nezmění. V Mikulově ji například od května 
do konce října upravili od 24.00 do 6.00 hodin. 
U nás bude noční klid celoročně klasicky od 
22.00 do 6.00 hodin. Pouze některým akcím 
ve vyhlášce udělíme výjimku. Od 1. října musí 
vejít v platnost,“ informovala Potměšilová. 

Vedení města bude jednat o koupi domu 
po Věře Nohelové

Zastupitelé na srpnovém zasedání pověřili 
vedení města, aby jednalo s dědičkami domu 
po umělecké tiskařce Věře Nohelové o jeho 
koupi. „Domluvili jsme se na podmínkách 
a hranicích, ve kterých můžeme jednat,“ 
uvedla starostka města Hana Potměšilová. 

Zastupitelé schválili žádosti o dary
a dotace

Zastupitelé schválili ve druhém kole žádosti 
o dary a dotace z rozpočtu města pro zájmové 
spolky a sdružení.

S domem pro seniory se začne nejpozději 
v roce 2018

Jihomoravský kraj zažádal město 
o schválení dodatku ke smlouvě, kterým se 
prodlouží doba realizace stavby domu pro 
seniory do konce roku 2018. Zastupitelé 
dodatek schválili. JMK potvrdil svůj záměr. 
Stavba nebyla dosud zahájena, jelikož 
v rozpočtu nebyly dostatečné fi nanční zdroje. 
Termín výstavby se prodlužuje již podruhé.

-jal-

Zastupitelé schválili vyhlášku o nočním klidu

Radní na své 46. schůzi v úterý 30. srpna 
jednali o převodu pozemku v lokalitě 
Herbenova farma, o možnosti bezlepkové 
stravy ve školní jídelně i o nové směrnici. 
O dva týdny později 13. září bylo programem 
jednání dopravní značení, které bude 
umístěno za rančem Valkýra, projekty, do 
kterých se chtějí zapojit základní školy, 
i oprava vjezdu u Centra celoživotního 
vzdělávání. 

Bude se žádat o státní pozemek v lokalitě 
Herbenova farma

Pracovníci městských služeb udělali v srpnu 
v lokalitě Herbenova farma úpravy, které 
by měly zajistit větší bezpečnost zejména 
školákům. Dláždili autobusovou zastávku 
směrem z Hustopečí do Horních Bojanovic 

a od zastávky na druhé straně silnice budovali 
pěšinu, aby občané nemuseli chodit po 
krajnici frekventované silnice.

„Při těchto úpravách jsme zjistili, že kousek 
pozemku, který potřebujeme, patří státu. 
Budeme proto žádat o jeho bezúplatný 
převod,“ informovala starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová.

U autobusových zastávek se také v nejbližší 
době objeví cedule upozorňující řidiče na 
pohyb dětí a bude tam zákaz předjíždění.

Radní jednali o možnosti bezlepkové 
stravy ve školní jídelně

Radní také jednali o případném zajištění 
bezlepkové stravy ve školní jídelně. „Lidí 
s bezlepkovou nebo jakoukoliv jinou 
zdravotní dietou neustále přibývá. Podnět 
jsme dostali od rodičů dětí,“ přiblížila 
starostka.

Rada města proto uložila provozovateli 
Školní jídelny při Základní škole Komenského 
předložit analýzu nákladů a podmínek, 
včetně návrhu řešení pro zajištění bezlepkové 
stravy pro žáky základních škol a další 
strávníky. 

Město bude zveřejňovat smlouvy nad 30 
tisíc

Radní schválili směrnici č.1/2016 ke 
zveřejňování smluv. Město i jeho příspěvkové 
organizace budou zveřejňovat smlouvy nad 

30 tisíc korun bez DPH.
„Rozhodli jsme se pro toto řešení, i když je 

nad rámec našich povinností. Zákon ukládá 
zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc,“ podotkla 
Potměšilová. 

Jsou známy výsledky analýzy týkající se 
možné rekonstrukce náměstí

Radní také dostali informaci o výsledku 
studie analýzy Dukelského náměstí, která 
může být jedním z podkladů pro uvažované 
změny. 

Za Valkýrou se objeví dvě cedule pro větší 
bezpečnost

V ulici Šafaříkova za rančem Valkýra směrem 
k rybníkům se v nejbližších dnech objeví dvě 
velké cedule upozorňující řidiče na pohyb 
osob a zvířat. 

„V těchto místech je poměrně hustý provoz 
aut, navíc se tam pohybují turisté, děti, 
senioři. Snažíme se tímto opatřením zvýšit 
jejich bezpečnost,“ uvedla starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová. 

Cedule budou velké metr na metr a půl 
s refl exními prvky, piktogramy koně a člověka 
a s textem: Pozor vjíždíte do oblasti ze 
zvýšeným pohybem osob a zvířat. Zpomalte!

Základky budou žádat o dotace na 
rozšíření infrastruktury

Hustopečské základní školy se zapojí do 

Radní jednali o zvýšení bezpečnosti na cestě k rybníkům
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Nová pěšina od autobusové zastávky by 
měla zajistit větší bezpečnost zejména 
školákům.
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projektu na rozšíření infrastruktury. Radní už 
schválili přípravu žádosti a oslovení uchazečů 
na zhotovení projektové dokumentace 
základní škole Komenského.

„Případná realizace tohoto projektu 
přinese vedle značné modernizace školy 
také řešení současné velmi tíživé situace 
s nedostatečnou kapacitou školy, kdy již 
nemáme ani jednu volnou odbornou učebnu. 
Ve všech učebnách jsou kmenové třídy, což je 
pro běžnou školní práci naprosto nevhodné,“ 
uvedl v podkladech pro radní města ředitel 
školy Miroslav Patloka. 

Do stejné výzvy se chce zapojit i základní 
škola Nádražní. Termín podání žádostí 
o dotace je v lednu 2017. 

Radní schvalovali provozní řád místa pro 
grilování

V minulých týdnech začala realizace 
projektu Křížový vrch má co nabídnout. 
Na Křížovém kopci už jsou nainstalovány 

lavičky, informační cedule i gril. Radní proto 
schvalovali provozní řád místa pro grilování. 

Pravidla by měla eliminovat nebezpečí 
vzniku požáru či poškození zařízení. Provozní 
řád také obsahuje telefonní čísla, na která 
volat v případě nebezpečí. 

„Určili jsme také správce místa, kterým se 
staly Městské služby Hustopeče,“ doplnila 
Potměšilová. 

Rada schválila rozšíření areálu spediční 
společnosti

Radní schválili projektovou dokumentaci 
na rozšíření areálu společnosti Moss Logistic. 
Areál by měl dosahovat až ke kruhovému 
objezdu na Horní Bojanovice a měl by se 
rozšířit o desítky parkovacích míst pro 
kamiony a o velkou halu. 

„Projektovou dokumentaci pro územní 
řízení jsme schválili. Stavební komise 
doporučila vyvolat jednání s investorem 
o možnosti připojení vodovodního řadu nebo 

vytvoření společného vodovodní řadu pro 
část města Herbenova farma. Navíc budeme 
chtít analýzu případného dopadu navýšení 
dopravy ve městě,“ informovala starostka. 

Vjezd u knihovny se bude opravovat
Radní také rozhodli o opravě vjezdu 

u Centra celoživotního vzdělávání v Nádražní 
ulici. Vjezd, který slouží jako přístupová 
cesta k lékaři a k bezbariérovému vchodu 
do knihovny, navazuje na bezbariérové 
chodníky v ulici Nádražní.

„Řekli jsme si, že když už ulicí Nádražní 
povede bezbariérová trasa, nenecháme 
vedle ní hrbolatý vjezd, na kterém by 
měli třeba vozíčkáři problém. Opravit jej 
necháme z vlastních zdrojů. Dotace se na něj 
nevztahuje. Firma, která dělá bezbariérové 
chodníky, nám vyšla vstříc s dobrou cenou,“ 
uvedl místostarosta města Hustopeče Bořivoj 
Švásta. 

-jal- 

V říjnu a listopadu se budou moci občané 
města přihlásit opětovně do elektronické 
aukce energií pro domácnosti v rámci 
celostátního projektu Obec občanům. 

„Se společností Terra Group Investment 
jsme projednali smlouvu o prodeji 
energií občanům. A domluvili jsme se na 
termínech, kdy se budou moci občané se 

zástupci společnosti setkat a případně 
sepsat smlouvy. Rada města upozorňuje, 
že pracovníci této společnosti neobcházejí 
jednotlivé domácnosti a že za nabídky 
takových prodejců neručíme. Navíc je 
ve městě zakázaný podomní prodej,“ 
zdůraznila starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová.

Zapojit se do e-aukce energií bude možné 
elektronicky nebo osobně v zasedací 
místnosti na radnici v termínech 10. a 19. 
října 2016 a 7. a 30. listopadu 2016. Bližší 
informace na straně 10.

www.obecobcanum.cz 
-jal- 

Pozor na podomní prodejce energií. E-aukce pouze na radnici

Druhý týden v září se chodci okolo 
Dukelského náměstí museli vyhýbat 
rozkopaným chodníkům a dělníci zabrali 

také část parkoviště u radnice i u Staré pošty. 
Pracovali na posílení elektřiny, které je v okolí 
náměstí nutné kvůli velkým kulturním akcím.

„Druhý týden v září byl opravdu hektický. 
Protože několik let zpět byly při Burčákových 
slavnostech problémy s elektřinou, slíbili 
jsme občanům, že problémy zkusíme vyřešit. 
Troufám si říct, že nadčasově. Proto byl 
na náměstí takový ruch. Zřizovala se nová 
nápojná místa, posilovala se elektřina, aby 
letošní Burčákové slavnosti proběhly bez 
problému,“ vysvětlil místostarosta města 
Bořivoj Švásta. 

Přímo na Dukelském náměstí vznikla dvě 
nová nápojná místa se zasouvacími sloupky. 
Kabely se k nim táhly z radnice. A dvě nápojná 
místa byla vybudována i u parkoviště u Staré 
pošty.

„Abychom nemuseli rozkopat 
frekventovanou silnici okolo náměstí, dělaly 
se v parkovišti pod radnicí startovací jámy 
a z nich se protlačovaly chráničky do míst, 
kde už může být vykopaná rýha,“ přiblížil 
práce investiční technik města Hustopeče 
Radek Krušina. 

Město do posílení elektřiny zainvestovalo 
zhruba jeden a půl milionu korun.               -jal-

V okolí Dukelského náměstí se pracovalo na posílení elektřiny
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Kdy se budou volby konat ?
• V pátek 7.10.2016 od 14:00 hod do 22:00 

hod a v sobotu 8.10.2016 od 8:00 hod do 
14:00 hod.

Kdo může volit ?
• Občané ČR, kteří dosáhli alespoň druhý 

den voleb věku 18 let a mají evidován platný 
trvalý pobyt v obci, spadající pod příslušný 
kraj.

• Každý volič při příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem. Neprokáže-li se volič 
uvedenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

Kde v ČR může volič volit ?
• V místě svého trvalého pobytu ve volebních 

místnostech příslušných volebních okrsků, 
ve kterých je občan zapsán v seznamu voličů.

• Ve městě Hustopeče probíhá hlasování 
v pěti stálých volebních okrscích. Přehled 
těchto volebních okrsků, volebních místností 
a seznam konkrétních ulic, náležejících 

pod jednotlivé volební okrsky je uveden na 
samostatném dokumentu.

• Ze závažných důvodů mimo volební 
místnost do přenosné volební schránky, opět 
v místě svého trvalého pobytu v příslušných 
volebních okrscích, ve kterých je občan 
zapsán v seznamu voličů.

• Na voličský průkaz v kterékoliv volební 
místnosti v rámci Jihomoravského kraje.

Kde lze nahlásit požadavek na 
uskutečnění volby do přenosné volební 
schránky?

• Do data voleb lze o hlasování do přenosné 
schránky požádat obecní úřad. Kontaktními 
osobami MěÚ Hustopeče jsou paní Eliška 
Babáčková, tel. 519 441 037, 702 207 366 
nebo paní Simona Procházková, tel. 519 441 
064.

• Ve dny voleb lze o tuto možnost požádat 
přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Vydání voličského průkazu
• O vydání voličského průkazu je možné 

požádat písemně (žádost musí být doručena 

na úřad nejpozději do 30.9.2016) nebo 
osobně na ohlašovně do 5.10.2016 do 16:00 
hod. V případě písemné žádosti o vydání 
voličského průkazu musí být podpis na 
žádosti úředně ověřen!

• O vydání voličského průkazu je dále možné 
požádat v elektronické podobě žádostí 
podepsanou uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo žádostí zaslanou 
prostřednictvím datové schránky. Tyto 
žádosti musí být doručeny na příslušný úřad 
nejpozději do 30.9.2016.

Vydání občanského průkazu pro výkon 
volebního práva ve dny voleb

• Ve dny voleb může občan pro výkon 
volebního práva požádat o vydání 
občanského průkazu ve zkrácené lhůtě 
s platností 1 měsíc.

• Pro vydání tohoto občanského průkazu 
musí žadatel předložit 2 fotografi e a svůj 
rodný list.

• Kontakt dne 7.10.2016 a 8.10.2016
Ing. Martina Strnadová, tel.: 725 506 392,
Jitka Šuterová, tel.: 728 539 415.

Volby do zastupitelstev krajů 2016

Mapu volebních okrsků naleznete na straně 16.

V Hustopečích v minulých dnech přibylo 
jedno nové kryté sportoviště. U základní 
školy Komenského vyrostla tolik očekávaná 
nafukovací sportovní hala. V druhém 
zářijovém týdnu v ní montéři dodělávali ještě 
poslední nezbytné úpravy, jako je zarovnání 
plachet, utěsnění spár nebo zavěšení světel, 
a od pondělí 19. září už kryté hřiště začalo 
sloužit školákům a dalším sportovcům. 

„Na halu jsme čekali velmi dlouho. Raději 
bychom uvítali obrovskou novou tělocvičnu, 
protože naše škola má 620 žáků a malinkatou 
tělocvičnu, ale každé takové řešení je výborná 
věc. Aspoň přes zimu můžeme využívat halu, 
která je vytápěná. Jsme za ni velmi vděční 
zřizovateli a všem zastupitelům, kteří zvedli 
ruku pro,“ poděkoval ředitel školy Miroslav 
Patloka. 

Dopoledne nafukovací halu zcela obsadí 
žáci základní školy Komenského v hodinách 
tělesné výchovy. Odpoledne bude volná pro 
hustopečské sportovní oddíly.

„Už nyní se hlásí například fotbalisté či 
futsalisté a další skupiny sportovců, kteří si 
teď se mnou nově musí sjednávat termíny. 
Musíme to udělat tak, aby měla přednost 
mládež a registrované oddíly,“ upřesnil 
ředitel. 

S přípravou na nafukovací halu se začalo 
už v půli prázdnin. Do deset let starého hřiště 
se musely namontovat ocelové kotvy, které 
halu nesou. Musel se také zajistit přívod 
plynu a elektřiny. Vše se podařilo podle plánu 
a hala dokonce stála měsíc před stanoveným 
termínem.

„Teď stojím před velkým rozhodnutím, jestli 
budeme halu na jaře demontovat, nebo ji 
necháme stát přes celý rok. Jsou na to dva 
názory. Jeden je, že pokud halu necháme 
stát, míň se opotřebí a nebudou takové 
náklady s její demontáží a montáží. Problém 
by ale mohl být s teplotou uvnitř. Myslím si, 
že je to potřeba vyzkoušet. Pokud zjistíme, že 
teplota přes léto je v ní únosná, nebudeme 
provádět montáže a demontáže. Uvidíme,“ 
sdělil Patloka. 

Město za nafukovací halu zaplatilo 3 miliony 
100 tisíc korun.

-jal-

U základní školy Komenského už stojí nafukovací hala
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Díky nafukovací hale přibylo v Hustopečích jedno kryté vytápěné sportoviště.
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V ulici Nádražní se pilně pracuje – na 
nových bezbariérových chodnících. Ale 
pokud tudy půjdete, nedívejte se jen pod 
nohy a zvedněte oči i k základní škole 
Nádražní. Konečně ji neobkličuje lešení 
a chlubí se novou fasádou i předokenními 
roletami.

Příjemnější pohyb hendikepovaným, 
seniorům, ale třeba i maminkám s kočárky 
zajistí v Nádražní ulici další část trasy bez 
bariér. Nové chodníky tam dělníci začali 
budovat na začátku září a do konce roku by 
mělo být hotovo.

„Část bezbariérové trasy, kterou budujeme 
v tomto roce, začíná u základní školy 
Nádražní. Končila tam nová dlažba, která 
se dělala už před lety u obchodního domu. 
Bezbariérová trasa povede až k zástavbě 
před parkem na Svatopluka Čecha,“ popsal 
investiční technik města Hustopeče Radek 
Krušina. 

Chodník se předláždí, bude na něm vodící 
linie pro nevidomé a normám podléhají 
například i spády u vjezdu do domů.

„Nově vybudovaný bude také přechod pro 
chodce směrem od Kapitána Jaroše k ulici 
Pitnerova. Bude i osvětlený. A za přechodem 
by na rozšířené státní silnici mělo vzniknout 

parkoviště,“ dodal Krušina. 
Bezbariérová trasa v ulici Nádražní bude 

stát necelé dva miliony korun. Zhruba půlku 
zaplatí dotace. O fi nanční podporu další části 
chodníků bez bariér se bude žádat v lednu.

„Jsou vytipované další úseky, na které by 
město mohlo v budoucnu zažádat o dotace. 
V příštím roce už by to mohla být místa kolem 
místních komunikací. V lednu příštího roku 
bychom chtěli požádat o dotaci na chodníky, 
které by byly bezbariérově upravené od 
parku na Svatopluka Čecha, přes Tábory, po 
Žižkově ulici a Hybešově až ke kruhovému 
objezdu k poliklinice,“ informoval investiční 
technik.

Nádražka se chlubí moderním vzhledem
Kromě chodníků je však na Nádražní ulici 

ještě jedna novinka. Konečně zmizelo lešení 

z tamní základní školy. Oprava fasády je 
hotová. Na konci září se však ještě čekalo na 
nová vrata.

„Opravu zdrželo několik věcí. Jiřičky 
se rozhodly hnízdit potřetí a muselo se čekat 
až dohnízdí. A zpozdila se i montáž žaluzií. 
Kvůli ní muselo stát lešení tak dlouho,“ 
vysvětlil zástupce ředitelky ZŠ Nádražní 
Václav Schejbal. 

Na předokenní rolety se ale podle něj 
počkat vyplatilo. Osvědčily se hned první 
den po namontování. Začátek září byl ještě 
teplý a díky žaluziím bylo i přesto ve třídách 
příjemné klima. A co na novou podobu školy 
říká veřejnost? „Klasicky se to jedněm líbí 
a druhým se to nelíbí. Ale kladných ohlasů je 
víc,“ usmíval se zástupce ředitelky.

-jal- 

Novinky v Nádražní ulici: bezbariérové chodníky i škola bez lešení

fo
to

: 2
x 

Ja
na

 R
oz

ko
vá

Dělníci začali pracovat na bezbariérových chodnících v ulici Nádražní.

Světle zelená a šedá – to jsou nové barvy 
základní školy Nádražní.

Odbor životního prostředí má nového vedoucího
Vilém Vyhnálek – to je jméno nového 

vedoucího odboru životního prostředí 
Městského úřadu Hustopeče. Do funkce 
nastoupil 1. září. V oboru se pohybuje více 
než dvacet let.

„Do Hustopečí jsem přišel z Břeclavi, kde 
jsem v roce 1991 nastoupil na okresní úřad 

na referát životního prostředí. Prvních osm 
let jsem se věnoval lesnímu hospodářství 
a myslivosti, potom jsem přešel na pozici 
vedoucího oddělení ochrany přírody. 
Poslední dva roky existence okresních úřadů 
jsem dělal vedoucího referátu a následně 
jsem byl na Městském úřadě Břeclav 
vedoucím odboru životního prostředí. 
Posledních pět let jsem ale působil na úseku 
krizového řízení,“ vyjmenovala nová posila 
hustopečského úřadu.

Oblast životního prostředí však Vilém 
Vyhnálek neopustil ani v posledních pěti 
letech. Ochraně přírody se věnuje i ve svém 
volném čase.

„Jsem předseda Českého svazu ochránců 
přírody v Lednici. Pořádáme různé akce 
pro veřejnost, pro školy na úseku ochrany 
přírody a na úseku ochrany ptáků. Staráme 
se o některá chráněná území, ať už kolem 

Hlohovce, Břeclavi nebo Lednice,“ zmínil 
Vyhnálek. 

V nové funkci vedoucího odboru životního 
prostředí v Hustopečích se za těch pár týdnů 
soustředil hlavně na oblasti myslivosti 
a vodního hospodářství. Zpracovává se totiž 
digitální povodňový plán. Mimo to se ale 
hlavně ještě seznamuje s činností odboru.

„Jsem překvapený, jak moc je hustopečský 
odbor životního prostředí zaměřený na práci 
s veřejností. Na to jsem nebyl z předchozích 
pracovišť až tak zvyklý. Dělají spoustu 
akcí nad rámec své pracovní náplně, což 
samozřejmě vítám. Vnímám to, že Hustopeče 
se hodně zabývají například tříděním odpadů 
a posbíraly za to i spoustu ocenění. Počítám 
s tím, že v těchto akcích budeme pokračovat, 
a že se je případně pokusíme nějak rozšířit,“ 
uzavřel vedoucí odboru životního prostředí. 

-jal-
Nový vedoucí odboru životního prostředí 
Vilém Vyhnálek.
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www.hustopece-city.cz
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Nervozita, strach, ale i těšení a velká 
očekávání – to měly v očích děti, které šly 
1. září poprvé do školy. Na Základní škole 
Nádražní je do jejich nové životní etapy 
vyprovodili kromě rodičů i ředitelka školy 
Ivana Matějíčková a místostarosta města 
Bořivoj Švásta.

Po slavnostním zahájení už kroky všech 
školáků vedly do tříd. Prvňáčci se tak mohli 
poprvé seznámit s prostředím, ve kterém 
budou trávit následující měsíce.

V novém školním roce vstoupilo na 
Nádražku 320 žáků. Vzdělávat se budou 
v celkem 15 třídách, o prázdninách se 
v některých vyměnily staré lavice a tabule 
za nové. Kompletně zrekonstruovaná školní 
družina bude pracovat ve třech odděleních. 
Přes prázdniny se na základní škole Nádražní 
opravovala i fasáda, do začátku školního roku 
se však vše nestihlo, a tak děti ještě vítalo 
lešení.  

Na Komendě se učí víc než šest stovek 
žáků

V podobném duchu se nesl první školní den 
i na Komendě. Zahájení se konalo na školním 
dvoře, na kterém se doslova tísnila hlava na 
hlavě. 

„Žákům přeji, aby se jim všechno dařilo 
a rodiče se jen usmívali. My, učitelé, pro to 
samozřejmě uděláme maximum,“ přivítal 
děti ředitel školy Miroslav Patloka. 

„Rodičům přeji hodně trpělivosti, žákům 
pěkné známky. Jedno víme jistě, za deset 
měsíců jsou tady opět prázdniny,“ přidala 
povzbuzující slova starostka města Hustopeče 
Hana Potměšilová. 

Na základní školu Komenského od září 
nastoupilo celkem 619 žáků, na prvním 
stupni pro ně bude otevřeno 15 tříd, na 
druhém stupni 11 tříd. Učit je bude 39 učitelů. 

Fotogalerie na www.rajce.net.
-jal-

Školákům skončily prázdniny. Prvňáčci usedli do lavic

Nováčci si 1. září poprvé vyzkoušeli cestu do tříd, ve kterých stráví následujících deset měsíců.
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První školní den prvňáčci většinou usedali do lavic ještě s nadšením. 
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Od září začaly kroužky. Vybírejte z pestré nabídky Pavučiny
Rodiče mají možnost od pondělí 5. září 

elektronicky přihlásit své děti na některý 
z téměř čtyřiceti zájmových útvarů 
připravených Centrem volného času 
Pavučina. A vybrat si může každý. 

„Zaměření kroužků je opravdu velmi široké, 
zahrnuli jsme pohybové, výtvarné, divadelní, 
hudební, vzdělávací i přírodovědné oblasti,“ 
uvedl ředitel Centra volného času Petr 
Fridrich. 

Řada aktivit je již stálicemi, konají se 
každoročně a mají své skalní příznivce. 
Zdomácněly už i takové originální činnosti, 
jako jsou dřevárenský šerm, karate, street 
dance či úprava fotografi í digitální technikou. 
Naopak novinkou letošního roku je plstění 
a zpracování různých materiálů jako je vlna 
a další.

Kompletní seznam včetně podrobnější 
specifi kace najdete na http://pavucina.

volny-cas.cz/zajmove-utvary. Zde je také 
zveřejněn postup pro elektronické přihlášení. 
A nezoufejte ani v případě, kdy nemáte 
přístup na internet nebo k počítači.

„Samozřejmě jsme připraveni přímo 
na Pavučině nebo v knihovně poradit 
a pomoct komukoliv s výběrem i přihlášením, 
neváhejte se na nás obrátit,“ doplnil Fridrich.

Jana Hrádková 

Na školení přednášeli předsedové nejvyššího soudu
Personalisté z celé republiky se sjeli 

22. srpna do hustopečského společenského 
domu. Konalo se tam pro ně čtyřdenní 
školení za účasti předsedů nejvyššího soudu. 

„Témata se týkají kompletní personální 
práce, včetně náhrad škod, ukončování 
pracovních poměrů, zahajování pracovních 

poměrů a s tím souvisejících skutečností. 
Během čtyř dnů se tady vystřídají čtyři 
soudci, kteří budou přednášet. Počet 
účastníků se bude pohybovat od 15 do 20,“ 
sdělil podrobnosti tajemník Městského úřadu 
Hustopeče Pavel Michalica. 

Pro účastníky školení byl připraven 

i doprovodný program, díky němuž 
se seznámili s historií a zajímavostmi 
města. Za hustopečský úřad se na školení 
prostřídali tajemník, personalistka a právníci 
z majetkoprávního odboru. 

Vloni se podobné školení konalo v Mikulově. 
-jal- 
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Popelnice na bioodpad jsou k dostání na sběrném dvoře
Za 990 Kč lze pořídit popelnici na bioodpad. 

Koupit se dá i větší nádoba o objemu 240 l 
za 1160 Kč. Speciální hnědé sběrové nádoby 
jsou opatřeny spodním roštem, větracími 

otvory, nálepkou BIO a také čárovým kódem 
pro zavedení do systému svozu, takže již 
není třeba běhat na úřad. Biopopelnice 
jsou určeny pro svoz „zelených“ odpadů od 
občanů. Prodej začal v pátek 9.9.2016.

V roce 2013 a 2014 jsme v rámci projektu 
v Hustopečích rozdali přes tisíc nádob 
na bioodpad. Od té doby přibylo nových 
domů a obyvatel a my jsme rádi, že nejen 
tito noví mají zájem třídit bioodpad. 
Samozřejmě, že nádoby na bio lze běžně 
zakoupit v internetových obchodech, ale 
s přibývajícími dotazy a požadavky jsme 
dospěli k názoru, že by biopopelnice mohly 
být k dostání v Hustopečích. Proto město 
pořídilo deset 120 l nádob a pět 240 l, které 
lze zakoupit v provozní dobu na sběrném 
dvoře (PO 14-18, ST 8-12, PÁ 14-18 a SO 9:30-
18:00). V případě zájmu budeme popelnice 
dokupovat.

Ivan Chrastina, 
vedoucí Městských služeb Hustopeče
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Do kontejnerů na matoliny patří pouze bioodpad
Do ulice Na Hradbách a Vinařská pracovníci 

městských služeb umístili velkoobjemové 
kontejnery na matoliny ze zbytků hroznů.

Nádoby jsou určeny pouze na bioodpad. 
Kontejnery jsou popsané. I přesto si 
někteří lidé pletou nádoby na bioodpad 
s kontejnerem na komunální odpad.

Prosíme všechny občany, aby do nádob 
ukládali pouze to, co do nich patří. Svozová 
fi rma Hantály a.s. kontejner se smíšeným 
odpadem nepřevezme.

Děkuji za pochopení.
Ivan Chrastina, 

vedoucí Městských služeb Hustopeče
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Žáci z partnerských měst poměřili síly na hřištích
Spolupráce partnerských měst Hustopeče, 

Modra a Benátky nad Jizerou pokračuje. Na 
začátku srpna se setkali senioři v Benátkách 
nad Jizerou. Minulý týden, 15. a 16. září, se 
spolupráce odehrála na úrovni setkání žáků 

základních škol. Konalo se v Hustopečích 
a jeho programem byla sportovní utkání.

„Na několika sportovištích se děti utkají ve 
fotbale, ve vybíjené, v házené a ve fl orbalu. 
Každá delegace čítá 32 dětí a s nimi přijeli vždy 

čtyři pedagogové,“ vypočítal místostarosta 
města Hustopeče Bořivoj Švásta. 

Za Hustopeče ve sportovních kláních 
bojovali žáci jak ze základní školy 
Komenského, tak z Nádražky. 

„Moc jsme se těšili. Připravovali jsme 
se hlavně na fotbal, házená u nás trošku 
zaostává. Takže tam na tom budeme asi hůř,“ 
zhodnotil situaci před prvním fotbalovým 
zápasem Michal Buček z Nádražky. 

„Jsme rádi, že tato družba funguje na 
různých úrovních. Nesetkává se jen vedení 
měst, ale i sportovci, žáci, skauti, divadelníci, 
senioři. A právě tohle oceňuji nejvíc,“ 
pochvaloval si primátor slovenského města 
Modra Juraj Petrakovič.

„Mně se zase hodně líbí, že spolupracujeme 
i s Modrou. Myslím si totiž, že dnešní děti 
už slovenštinu moc neznají. A je dobře 
jim ji připomenout,“ přidal ředitel školy 
v Benátkách nad Jizerou Radek Dostál. 

Spolupráce partnerských měst funguje už 
druhý tříletý cyklus. Je založena na setkávání 
žáků škol při sportovních kláních, seniorů na 
táboře a nově na spolupráci skautů. Příští rok 
budou Hustopeče hostit seniory. 

-jal-Sportovní klání mezi žáky z partnerských měst začala slavnostním nástupem
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V Hustopečích vznikl další příjemný 
prostor určený k relaxaci a odpočinku. 
Lokalita Křížový vrch, která již dříve sloužila 
jako příměstský park a na níž nedávno 
proběhly odborné zásahy s cílem obnovit 
původní krajinné struktury, opět ožívá. 
Prostřednictvím Národního programu 
Podpora cestovního ruchu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, podprogramu Cestování 
dostupné všem, je místo obohacené 
o zázemí pro návštěvníky a turisty. Díky 
dotaci zde přibyly 3 zajímavé informační 
tabule, 2 odpočívadla a stojany na kola. Další 
novinkou je umístění grilu; nic tak nebrání 
tomu, aby si zde návštěvníci uspořádali 
piknik. Město Hustopeče se tímto přidává 
k řadě míst, které podporují tento nový trend 
a zřizují veřejná místa pro grilování. Aby na 
Křížový vrch lépe trefi li i okolí neznalí hosté, 
je rozšířeno značení směrovými šipkami již 
z Dukelského náměstí. V rámci této akce 
jsou pořízeny a prostřednictvím Turistického 
informačního centra zdarma distribuovány 
tzv. trhací mapy se zákresem výletních cílů 
a důležitých bodů ve městě.

Pavla Novotná,
projektová manažerka města Hustopeče

Křížový vrch má co nabídnout  

PROJEKTY MĚSTA

Město Hustopeče začátkem září ve 
spolupráci s Regionální rozvojovou 
agenturou Východní Moravy podalo žádost 
o podporu na projekt Přestupního terminálu 
v Hustopečích. Hlavním cílem projektu je 
zvýšit multimodalitu dopravních systémů 
v Hustopečích, resp. širším zájmovém 
území. Konkrétně se projekt zaměřuje 
na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu 
samostatných parkovacích systémů. 
V centru města tak vzniknou moderní 
parkovací systémy P+R a B+R, které umožní 
napojení jednotlivých parkovišť na okolní 
veřejné komunikace, včetně napojení na 
bezbariérové komunikace pro pěší. 
Řešený projekt refl ektuje potřeby vytvoření 

parkovacích míst v návaznosti na blízký, 
dostupný přestupní terminál. Na samostatný 
přestupní terminál – respektive modernizaci 
železniční stanice - v současnosti existuje 
vypracovaný projekt, který se již uchází 
o získání dotace z dotačního titulu SFDI.

Místo realizace projektu se nachází v centru 
města Hustopeče v lokalitě stávajícího 
přestupního uzlu veřejné dopravy (v lokalitě 
autobusového a vlakového nádraží). 
Realizací projektu vznikne šest nových 

parkovišť v bezprostřední blízkosti stávajícího 
terminálu. Parkovací plochy pro osobní 
automobily určené pro uživatele veřejné 
hromadné dopravy i pro osobní automobily 
cestujících, kteří v přímé návaznosti na 
zaparkování vozidla pokračují v cestě pěšky. 
Počet takto vzniklých parkovacích stání činí: 
101, z toho 6 parkovacích míst pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 
V těsné blízkosti také vznikne parkoviště pro 
jízdní kola cestujících využívajících veřejnou 
hromadnou dopravu s kapacitou 18 míst.

Na hlavní aktivity bude v souladu s pravidly 
IROP vynaloženo minimálně 85 % všech 
způsobilých výdajů projektu (14.700.144,80 
Kč s DPH).

Na vedlejší aktivity spojené s přípravou 
a realizací předkládaného projektu, jež 
jsou způsobilým výdajem v souladu se 
„Specifi ckými pravidly 24. Výzvy“ bude 
vynaloženo 2 380 708 Kč vč DPH, což tvoří cca 
14 % z celkových způsobilých nákladů.

Vedlejší aktivity projektu budou 
zahrnovat následující:
• realizace stavbou vyvolaných investic
• zpracování projektových dokumentací
• výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu
• provádění inženýrské činnosti ve výstavbě
• zpracování studie proveditelnosti
• povinná publicita

‒ Zahájení realizace projektu: 
 6. 4. 2016
‒ Předpokládané datum ukončení
 projektu: 30. 9. 2018
‒ Předpokládané celkové výdaje projektu:
 18.075.088,-
‒ Předpokládané způsobilé výdaje
 projektu: 17.080.852,-
‒ Předpokládané nezpůsobilé výdaje
 projektu: 994.236,-
‒ Míra podpory: 90 %

Eva Bohutínská,
projektová manažerka města Hustopeče

Název projektu: Přestupní terminál v Hustopečích
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Specifi cký cíl: 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Kolová výzva: č. 24 IROP Výstavby a modernizace přestupních terminálů

Projekt "Křížový vrch má co nabídnout“ 
byl pořízen za přispění prostředků státního 
rozpočtu České republiky z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
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Celorepublikový projekt Obec Občanům dorazil i do Hustopečí 
 

Vážení občané, naše město se zapojilo do celostátního projektu Obec Občanům, který pomáhá získat 
domácnostem, firmám i spolkům nové prostředky pro budoucí rozvoj. V rámci tohoto projektu proběhne 
energetická soutěž na dodávky elektřinu a plynu pro naše občany. Pokud chcete platit méně, bez starostí 
a za jasně stanovených podmínek, využijte této možnosti. Platí i pro občany se smlouvami uzavřenými na 
dobu určitou. 

Průměrná úspora domácnosti činí 5 260 Kč/rok. 

Vznik projektu byl iniciován samotnými obcemi, které reagovaly na přání 
občanů bezpečně získat lepší podmínky odběru elektřiny, zemního plynu a 
vody. Společně se zárukou transparentních smluvních podmínek a zajištění 
jednoduchého procesu případné změny dodavatele. 

Připravte si 
• Vyúčtovací fakturu za elektřinu a plyn. 

• Smlouvu s aktuálním dodavatelem těchto energií včetně dodatků, pokud ji máte. 

• Průkaz totožnosti a případně doklad SIPO. 

Zapojte se 
• Elektronickou přihláškou na  www.hustopece.obecobcanum.cz. 

• Osobní registrací na radnici města Hustopeče ve dnech PO 10. 10. 2016 a ST 19. 10. 2016 vždy od 15.00 
do 17.00 hodin. 

Zapojení probíhá na základě přihlášky do Energetické soutěže a Dohody o zastupování, díky které se 
nemusíte o nic starat. Celý proces zpracování, garanci férových podmínek  a dlouhodobý servis zajišťuje 
společnost Terra Group. 

Máte-li dotaz, kontaktujte koordinátora p. Romana Rychlíka na tel.: +420 606 051 245. 

Průběh přihlášení 
1. Na základě vyplnění přihlášky a doložení všech dokumentů Vám po skončení energetické soutěže 
pošleme SMS s vítězným dodavatelem a cenou. 

2. Poté zajistíme kompletní papírování k zajištění levnějších dodávek. 

3. Odešleme Vám poštou smlouvu s vítězným dodavatelem, která platí vždy na 24 měsíců. Energetická 
soutěž pro Vás bude zajištěna opakovaně, a to každé 2 roky. 

4. Po celou dobu máte k dispozici komplexní zákaznickou péči na čísle +420 533 101 335. 

Po úspěšném zpracování přihlášky obdržíte SMS s kódem, který zadáte na www.terragroup.cz a my Vám 
zašleme ekologický balíček spořičů vody v hodnotě 1000 Kč jako dárek. 
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Usnesení z XV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče 
konané dne 25. 8. 2016

 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/XV/16: ZM schvaluje program dnešního zasedání 

s těmito změnami: Sdělení starostky se přesouvá za bod II. 

a)

I. Zahájení 

II. Hlavní body 

a) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na části po-

zemku 8291/1 v k.ú. Hustopeče u Brna pro stavbu zaklenutí 

Štinkovky a nezbytné úpravy koryta v souvislosti se zámě-

rem vybudování parkoviště na ul. Bratislavská

III. Sdělení starostky 

IV. Hlavní body

b) Oznámení o přednostním úpisu akcií VaK Břeclav

c) Příprava OZV o nočním klidu

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Diskuze občanů 

VII. Kontrola přijatých usnesení 

VIII. Závěr 

Usnesení č. 2/XV/16: ZM schvaluje průběh diskuze k jednotlivým 

bodům zvlášť, vždy se samostatně přečte usnesení a na 

konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek. 

Usnesení č. 3/XV/16: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Kamila 

Konečného a Radima Nemeškala. 

Usnesení č. 4/XV/16: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky 

paní …, administrativní pracovnice kanceláře tajemníka. 

Usnesení č. 5/XV/16: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti a zřízení práva stavby spočívající v 

úpravě zaklenutí a nezbytné úpravy koryta vodního toku 

Štinkovka na části pozemku parcela číslo KN 8291/1 o vý-

měře 118 m2 vedeného jako vodní plocha v katastrálním 

území Hustopeče u Brna, který je ve vlastnictví České re-

publiky - Povodí Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 

Brno, IČ: 70890013 a to v souvislosti se záměrem města 

výstavby parkoviště na ulici Bratislavské. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 6/XV/16: ZM pověřuje vedení města jednat s dědič-

kami domu paní … o prodeji domu za cenu do 7 milionu 

korun. Dále jednat samostatně o ceně za vybavení. 

Usnesení č. 7/XV/16: ZM bere na vědomí Oznámení o před-

nostním právu k úpisu akcií společnosti Vodovody a 

kanalizace Břeclav a.s., IČ 49455168, se sídlem Břeclav 

Čechova 1300/23, PSČ 690 11. Město Hustopeče nabídku k 

úpisu 265 ks akcií nevyužije. 

Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 46. schůze Rady města Hustopeče konané 

dne 30. 8. 2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče
Usnesení RM č. 1/46/16: RM schválila program jednání dnešní 

RM. 

Usnesení RM č. 2/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení Obecně 

závazné vyhlášky města Hustopeče č. 2/2016 o nočním kli-

du, včetně doplněných pravidelných akcí. 

Usnesení RM č. 3/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek 

č. 5 Marketingu a kultury města Hustopeče, organizační 

složky. 

Usnesení RM č. 4/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek 

č. 5 Městského muzea a galerie, organizační složky. 

Usnesení RM č. 5/46/16: RM schválila uzavření Smlouvy č. 

775/2016 o poskytnutí fi nančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016, 

určených na realizaci akce "Bezbariérová trasa 2016 - 

ISPROFOND 5627510143" se Státním fondem dopravní 

infrastruktury, IČ 70856508, se sídlem Sokolovská 278, 190 

00 Praha 9. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 6/46/16: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

Kupní smlouvě na kolový kloubový nakladač a 8 kontejnerů, 

s fi rmou Agrotec, a.s., IČ 00544957, se sídlem Brněnská 74, 

693 01 Hustopeče. Text Dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 7/46/16: RM schválila darovací smlouvu s paní 

…, nar. …, bytem Kpt. Jaroše …, Hustopeče 693 01 na 

darování částky ve výši 40.000,-Kč pro účely rozvoje města 

Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 8/46/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věcné-

ho břemene se společností itself s. r.o., IČ: 18826016, se 

sídlem v Brně, Pálavské náměstí 4343/11, PSČ 628 00, na 

realizovanou akci realizované na pozemcích parcela číslo KN 

2319, 2565, 2587 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

v rozsahu dle geometrického plánu číslo 3310-149/2014 

ze dne 04.03.2014, zhotoveném fi rmou ELGEO, s. r. o., 

Charbulova 96/168, 618 00 Brno za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.967,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 9/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení vy-

hlášení záměru bezúplatného převodu v geometrickém 

plánu číslo 3505-50/2016 nově vytvořených a vyčleněných 

pozemků parcela číslo KN 1065/3 a 1065/5 vedených jako 

ostatní plocha, o výměře 11 m2 a 22 m2 vzniklých z po-

zemku parcela číslo KN 1065/1 zapsaném na LV č.10001 pro 

obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřa-

du pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 10/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení uza-

vření směnné smlouvy na převod v geometrickém plánu 

číslo 2855-52/2010 nově vytvořené a vyčleněná parcela 

číslo 3354/3 o výměře 66 m2 vzniklého z pozemku 3354/1 

v katastrálním území Hustopeče u Brna za pozemek města 

Hustopeče parcela číslo KN 356/2 o výměře 22 m2 a v geo-

metrickém plánu číslo 3535-123/2016 nově vytvořeného a 

vyčleněného pozemku 376/25 o výměře 38 m2 vzniklého 

z pozemku parcela číslo 376/25 vše v katastrálním území 

Hustopeče u Brna s tím, že strany směnné uhradí poměrné 

náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení 

parcely 376/25 a náklady spojené s převodem pozemku. 

Usnesení RM č. 11/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlou-

vu kupní s panem …, bytem Starovice …, 69301 Starovice 

na prodej v geometrickém plánu č. 3540-137/2016 nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. KN 1249/82 

vedeného jako ostatní plocha o výměře 58 m2 vzniklého z 

městského pozemku p.č.1249/64 zapsaného v katastrálním 

území Hustopeče u Brna za kupní cenu ve výši 127.600,- Kč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 12/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlou-

vu kupní s panem …, bytem Starovice …, 69301 Starovice 

na prodej v geometrickém plánu č.3540-137/2016 nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. KN1249/81 ve-

deného jako ostatní plocha o výměře 85 m2 vzniklého z 

pozemku p.č.1249/57 zapsaného na LV 3132 ve vlastnictví 

pana … v katastrálním území Hustopeče u Brna za kupní 

cenu ve výši 187.000,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 13/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu kupní s panem …, Střední …, 69301 Hustopeče 

a panem …, L. Svobody …, 69301 Hustopeče na prodej v 

geometrickém plánu č. 3514-70/2016 nově vytvořeného a 

vyčleněného pozemku p.č. KN 1250/5 vedeného jako ostat-

ní plocha o výměře 516 m2 vzniklého z pozemku p.č.1250/5 

zapsaného na LV 3214 v katastrálním území Hustopeče u 

Brna za kupní cenu ve výši 1.936.210,- Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 14/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení vy-

hlášení záměru převodu pozemku p.č.1250/11 o výměře 

17 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu dle znaleckého po-

sudku vycházejícího z již uhrazené částky za výkup ve výši 

64.790,-Kč. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 15/46/16: RM ukládá Ekonomickému 

odboru města Hustopeče zajistit fi nanční krytí na odkup 

pozemků pro plánovaná parkoviště v  okolí vlakového 

nádraží ve výši 2.250.810 Kč. Částku zahrnout do rozpočto-

vého opatření k projednání v ZM dne 15.9.2016.

Usnesení RM č. 16/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

směnou smlouvu na směnu části pozemku v majetku 

města Hustopeče p.č.475/4 vedeného jako ostatní plocha 

na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu nově 

vyčleněného a vyděleného pozemku p.č.475/6 dle GP č. 

3523-85/2016 za část pozemku p.č.620/3 v rozsahu nově 

vyčleněného a vyděleného pozemku p.č. 620/11 dle GP 

č.3523-85/2016. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 17/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

Smlouvu o souhlasu se stavbou přípojek inženýrských sítí 

pro stavbu „Vinný sklep – nástavba a stavební úpravy“ se 

stavebníkem …, Jiráskova …, Hustopeče, PSČ 693 01, s 

vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem 

smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 18/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s …, Jiráskova …, 

69301 Hustopeče na prodej části pozemku p.č. 422/17 o 

výměře 34 m2 vedeného jak ostatní plocha, zapsaného 

na LV č.10001 pro město Hustopeče v obci Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za cenu 980,- Kč/m2 

s podmínkou realizace stavby vinného sklepa /nástavby a 

přístavby/ do 31. 12. 2021. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 19/46/16: RM odkládá schválení souhlasu s PD č. 

26/16 projektanta SPK …, Dlouhá …, Hustopeče, PSČ 693 

01, na stavbu „Vinný sklep – nástavba a stavební úpravy“ 

pro stavebníka …, Jiráskova …, Hustopeče, PSČ 693 01. 

Usnesení RM č. 20/46/16: RM schválila pachtovní smlouvu s p. 

…, nar. …, Hradní …, Hustopeče na užívání části pozem-

ku p.č.5520/1 o výměře 0,9 ha vedeného jako orná půda, 

části pozemku p.č.3934/1 o výměře 0,2 ha vedeného jako 

trvalý travní porost a části pozemku p.č.5412/54 o výměře 

0,92 ha vedeného jako ostatní plocha za roční pachtovné 

1.505,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 21/46/16: RM ukládá Majetkoprávnímu 

odboru MěÚ prověřit historii a oprávněnost nájemního a 

užívacího vztahu žadatele p. …  k pozemku p.č. 2879/62 

v k.ú. Hustopeče u Brna. Zejména se to týká převodu smlou-

vy v rámci dědictví, případně v souvislosti s pozemkovými 

úpravami.

Usnesení RM (úkol) č. 22/46/16: RM ukládá stavební komisi 

pozvat zástupce investora společnosti Aquamid na příští 

jednání komise, které je plánováno na 7.9.2016.

Usnesení RM č. 23/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení Žádost 

o bezúplatný převod pozemku 5117/5 v lokalitě Herbenova 

farma nacházející se pod místní komunikací a to z ma-

jetku České republiky - Státního pozemkového úřadu IČ: 

01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov. 

Usnesení RM č. 24/46/16: RM schválila Vyhlášení záměru 

pronájmu části pozemku p.č. 4542/242 o výměře 57 m2 ve-

deného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za roční nájemné minimálně 399 Kč. Text záměru je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 25/46/16: RM schválila záměr pronájmu pozem-

ku p.č.4716/1 vedeného jako orná půda na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 26/46/16: RM schválila záměr výpůjčky části po-

zemku p.č. 4631/95 o výměře 4 m2 zapsaného jako trvalý 

travní porost na LV č.10001 v obci Hustopeče, katastrálním 

území Hustopeče u Brna k užívání pro umístění kazatelny /

posedu/. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 27/46/16: RM schválila licenční smlouvu na 

úhradu autorské odměny ve výši 257,13 Kč bez DPH s 

OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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hudebním, z.s. se sídlem 160 56 Praha 6 – Bubeneč, Čs. 

Armády 20. IČO 63839997 za akci Letní divadelní festival 

Pod širým nebem (CM Lašár, CM Grajcar). 

Usnesení RM č. 28/46/16: RM schválila Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE 

GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, 

Klíšská 940, PSČ 401 17 na stavbu pod názvem „Reko MS 

Hustopeče – Vrchlického“ umístěné na pozemcích města 

Hustopeče parc. číslo KN 1185/1, 1186, 1193, 1761/2 vše v 

k.ú. Hustopeče u Brna s kaucí ve výši 30.000 Kč. Text smlou-

vy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 29/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu kupní na odkoupení pozemku do majetku měs-

ta Hustopeče parcela číslo 1047/22 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 1771 od podílo-

vých spoluvlastníků paní …, bytem sídl. Svobody …, 796 

01 Prostějov, pana …, Albertova … Nová Ulice, 77900 

Olomouc; pana …, bytem Brněnská …, 693 01 Hustopeče 

a od paní …, Boloňská …, Horní Měcholupy, 10900 Praha 

10. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 30/46/16: RM schválila poskytnutí materiálu pro 

výsadbu Společenství vlastníků pro dům čp. …, se sídlem 

Gen. Peřiny 1329/29, Hustopeče, PSČ 693 01 ve výši do 

10.000 Kč. Výběr materiálu a výsadba bude konzultována 

s  … v Komisi životního prostředí a vedoucím MS p. …, 

který zajistí dodání vybraného materiálu. 

Usnesení RM č. 31/46/16: RM schválila souhlas s přejezdem 

chodníku na parc. č. 81/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v po-

žadovaných místech pro účely provozu a údržby kostela 

pro Římskokatolickou farnost Hustopeče, Třebízského 5, 

Hustopeče, PSČ 693 01 a to za podmínek stanovených 

odborem dopravy MěÚ Hustopeče pro zvláštní užívání 

komunikace. 

Usnesení RM č. 32/46/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o 

dílo na „Zadláždění přístupových ploch k hrobům v levé části 

katolického hřbitova na Městském hřbitově v Hustopečích“ 

s Čagou Hagou se sídlem Gen. Peřiny 1298/16, 693 01 

Hustopeče, IČ 13880021. 

Usnesení RM č. 33/46/16: RM schválila záměr pronájmu části 

objektu obč. vybavenosti pohostinství na pozemku par.č.KN 

279 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

307 m2, části pozemku par.č.KN 283/2 vedeného jako 

ostatní plocha o výměře 25,2 m2 a části pozemku par.č.KN 

283/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 18 m2, vše 

zapsané na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 34/46/16: RM schválila dodatek č. 3 k nájemní 

smlouvě se spol. HALP PRINT spol.s r.o., IČ: 44041896, kte-

rým se snižuje pronajímaná zastavěná plocha objektu na ul. 

Šafaříkova 40, Hustopeče o 90,715 m2 a čtvrtletní nájemné 

se snižuje na 26.022,77,-Kč + DPH. Text dodatku je přílohou 

zápisu. Před uzavřením dodatku je nutno dořešit účtování 

energií.

Usnesení RM č. 35/46/16: RM odložila schválení krátkodobé 

nájemní smlouvy s JK Timber CZ, spol. s r.o., Žerotínovo 

nábř.756, Židlochovice 66701, IČ: 02991578 na část po-

zemku 81/8 (resp.891/12) o výměře 150 m2 vedeného jako 

ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

celkové nájemné 10.350 Kč + DPH. Smlouva bude uzavřena 

na dobu 1. - 23. 12. 2016. Nutno dořešit plánované možné 

využití požadované plochy při akcích města v požadovaném 

termínu.

Usnesení RM č. 36/46/16: RM schválila dodatek k nájemní smlou-

vě s Moravským Plynostavem, a.s., Zastávecká 371, Rosice 

66501, IČ: 46345957, kterým se prodlužuje nájem pozemku 

p.č.3949 v k.ú. Hustopeče u Brna na dobu do 31.10.2016. 

Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 37/46/16: RM schválila nájemní smlouvu se spol. 

Rail Group Europe s.r.o., Žitná 1577/50, 120 00 Praha 2, IČ: 

285 05 701 na užívání pozemku p.č.4717/44 vedeného jako 

orná půda na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční 

nájemné 25.203, Kč + DPH. Nájemce se zavazuje současně 

zaplatit částku 46.206 Kč + DPH za užívání pozemku od 

roku 2014. 

Usnesení RM č. 38/46/16: RM pověřuje starostku podpisem 

smlouvy o krátkodobém připojení k distribuční soustavě 

se společností E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice, PSČ 370 49, na dobu konání burčákových 

slavností. 

Usnesení RM č. 39/46/16: RM schválila smlouvu s Milanem 

Čukanem, Dobrovského 63/4, Hustopeče, IČ: 10559418 na 

provedení díla v souvislosti s realizací expozice Druhá svě-

tová válka v objektu Domu U Synků za cenu 184.118,-Kč + 

DPH.

Usnesení RM č. 40/46/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly 

úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 41/46/16: RM doporučuje ZM schválení smluv o 

udělení dotace dle přílohy. Provedené úpravy jsou zapraco-

vány přímo v příloze.

Usnesení RM (úkol) č. 42/46/16: RM ukládá Ekonomickému od-

boru města Hustopeče zajistit navýšení částky na dotace 

o 65.000 Kč. Částku zahrnout do rozpočtového opatření 

k projednání v ZM dne 15.9.2016.

Usnesení RM č. 43/46/16: RM bere na vědomí zápis z Komise pro 

seniory a handicapované občany ze dne 8. 8. 2016, s vyjá-

dřením se k dotacím. 

Usnesení RM č. 44/46/16: RM bere na vědomí zápis ze Sociální 

komise s vyjádřením se k dotacím. 

Usnesení RM (úkol) č. 45/46/16: RM ukládá Městským službám 

pořídit alespoň 10 ks biopopelnic (120 l a 240 l) a tyto na-

bídnout k prodeji občanům na sběrném dvoře za cenu dle 

nákupu.

Usnesení RM č. 46/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení Návrh 

minimální sítě sociálních služeb za ORP Hustopeče pro 

rok 2017. Návrh minimální sítě sociálních služeb za ORP 

Hustopeče pro rok 2017 je přílohou zápisu.  

Usnesení RM č. 47/46/16: RM schválila změnu Domovního řádu 

Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče s účinností k 

1. 10. 2016. Text Domovního řádu je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 48/46/16: RM schválila pokácení višně rostoucí 

na pozemku p. č. KN 870/4 před rodinným domem č. … 

na ul. Šafaříkova v následujícím období vegetačního klidu. 

Usnesení RM č. 49/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení návrh 

Změny č. 1 Územního plánu Hustopeče 

Usnesení RM č. 50/46/16: RM schválila návrh smluv o úhradě 

nákladů pořízení Změny č. 1 územního plánu Hustopeče s 

určeným podílem na úhradě nákladů vyvolaných navrhova-

teli. Určený podíl je stanoven dle výměry pozemků. 

Usnesení RM č. 51/46/16: RM schválila 7. rozpočtové opatření 

roku 2016 dle přílohy. 

Usnesení RM č. 52/46/16: RM doporučuje ZM ke schválení vyřa-

zení nerealizovaných projektových dokumentací v celkové 

výši 740 270 Kč. Jedná se o investice v účetní evidenci. Tyto 

akce nemůžou být v budoucnu realizovány. 

Rekonstrukce rozvodů nemocnice z roku 2007 ve výši 203 490 Kč. 

Rekonstrukce suterénu nemocnice z roku 2007 ve výši 188 020 

Kč. 

MěN studie na rekonstrukci z roku 2012 ve výši 324 560 Kč. 

Rozšíření kapacity předškolního zařízení z roku 2014 ve výši 24 

200 Kč. 

Usnesení RM (úkol) č. 53/46/16: RM projednala zapojení Základní 

školy Komenského do projektu IROP – „Infrastruktura 

základních škol“ a projekt podporuje, současně ukládá ře-

diteli ZŠ Komenského seznámit radní na příštím jednání RM 

(13.9.2016) s detaily připravovaného projektu rozšíření ZŠ 

Komenského.

Usnesení RM č. 54/46/16: RM schvaluje snížení odvodu z  in-

vestičního fondu ZŠ Komenského  o 96.000 Kč s možností 

využití této částky na výměnu kotle ve školní jídelně. 

Usnesení RM č. 55/46/16: RM souhlasí se změnou obsazení 

školské rady při ZŠ Komenského, kde dochází k  nahrazení 

… zastupující školu ...

Usnesení RM č. 56/46/16: RM bere na vědomí informaci o změně 

ceny stravného ve ŠJ při Základní škole Komenského s plat-

ností od 1. 9. 2016 pro cizí strávníky.

Usnesení RM č. 57/46/16: RM bere na vědomí informaci o ša-

blonách pro podání žádostí škol o dotace Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Usnesení RM (úkol) č. 58/46/16: RM ukládá provozovateli Školní 

jídelny při ZŠ Komenského, předložit analýzu nákladů a 

podmínek, včetně návrhu řešení pro zajištění bezlepkové 

stravy pro žáky ZŠ a další strávníky. 

Usnesení RM č. 59/46/16: RM schválila Směrnici rady města č. 

1/2016 ke zveřejňování smluv. Text směrnice je přílohou. 

Usnesení RM (úkol) č. 60/46/16: RM ukládá vedení města, 

ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucím 

organizačních složek města seznámit se se směrnicí rady 

č.1/2016 ke zveřejňování smluv a postupovat dle ní. 

Usnesení RM č. 61/46/16: RM schválila zapůjčení dvou stánků a 

pivních setů zdarma na dobročinnou akci „Ovčí bál“ pořáda-

ný dne 2.9.2016.

Usnesení RM č. 62/46/16: RM schválila na základě žádos-

ti, udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města 

Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních a 

sportovních podniků k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch v ma-

jetku města, s prodloužením doby akce pro žadatele Spolek 

Všehoschopných, dne 2.9.2016 a to prodloužením na dobu 

od 21:00 hod do 04:00 hod. následujícího dne tj. 3.9.2016 

pro akci: Ovčí bál na ovčárně za prvním hustopečským 

rybníkem. 

Usnesení RM (úkol) č. 63/46/16: RM ukládá řediteli SPOZAMu 

jednat s  nájemcem stánku se zmrzlinou na parkovišti u 

Spozamu o možnosti vybudování malého posezení na ze-

lené ploše uvnitř areálu, aby zákazníci nezabírali prostor na 

chodníku u stánku.

Usnesení RM (úkol) č. 64/46/16: RM ukládá Stavebnímu úřa-

du Městského úřadu Hustopeče vyzvat investora stavby 

„Rekonstrukce Svářečské školy na ul. Kurdějovské“ k  do-

ložení veškeré dokumentace spojené s  bouráním tohoto 

objektu. Zejména se jedná o doložení jak bylo naloženo 

s  odpadem – sutí, a případnými nebezpečnými látkami 

(azbest), nechat také doložit stanoviska Krajské hygienické 

stanice a protokoly o měření.

Usnesení RM (úkol) č. 65/46/16: RM ukládá zajistit projekt a 

cenovou nabídku na vybudování dopravního značení „zóna 

30“ na cestě od ul. Šafaříkova k rybníkům, kolem Valkýry, 

zpomalovací retardér (pevný) na cestu před Centrum volné-

ho času na ul. Šafaříkova.

Usnesení RM (úkol) č. 66/46/16: RM ukládá pracovníkům 

Marketingu a kultury jednat s poskytovali pouťových atrak-

cí na zajištění kvalitnějšího lunaparku pro hody 2017, i 

s možností přislíbení výhodnější částky za pronájem plochy.

Usnesení RM č. 67/46/16: RM schválila dohodu o propaga-

ci a reklamní spolupráci na Světový duel vín 2016 s 

fi rmou PRECIOSA GS, a.s. se sídlem Opletalova 3197, 466 67 

Jablonec nad Nisou, IČ 28250524. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 68/46/16: RM schválila nevýhradní licenč-

ní smlouvu o užití Základní báze geografi ckých dat ČR, 

Digitálního modelu reliéfu ČR a Databáze geografi ckých 

jmen ČR s Českou republikou - Zeměměřičským úřadem se 

sídlem Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, IČ 

60458500. na Zpracování digitálního povodňového plánu.

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí na

www.hustopece-city.cz/mesto-hustopece

/samosprava/usneseni-samospravy/

nebo v Kanceláři tajemníka Městského úřadu Hustopeče



HUSTOPEČSKÉ LISTY 10 • 16

| 12 | 

V sobotu 3. září se v kostele sv. Václava konal 
koncert duchovní hudby. Na tom by nebylo 
nic až tak zvláštního, kdyby to nebyl koncert 
s několika vzácnými hosty a ještě vzácnějším 
cílem – podpořit stavbu kaple v africké 
vesnici Kachingwe na východě Zambie.

Celou akci zorganizovala vedoucí 
hustopečského chrámového sboru Pavla 
Pantáková. „O úmyslu postavit v Kachingwe 
kapli jsem se dozvěděla od svých známých 
ze Sudoměřic. S rodinou jsme se zúčastnili 
jejich farních oslav a seznámili se s Geraldem 
Dakou, což je jáhen, který má v Zambii 
celý projekt na starost a momentálně 
v Sudoměřicích také působí,“ vysvětlila 
hlavní organizátorka motiv k uspořádání 
koncertu.

Jáhen Gerald Daka přijal pozvání i do 
Hustopečí a před samotným koncertem 
vysvětlil posluchačům, jak důležitá je kaple 
pro místní komunitu křesťanů. „Kachingwe 
se nachází v hornaté a neúrodné části 
Zambie a nejbližší kostel je vzdálen 80 km. 
To je ovšem pro místní příliš daleko a velmi 
jim schází místo, kde by mohli společně slavit 
bohoslužby. Naše víra je i přes nepříznivé 
životní podmínky velmi živá. Jsem si vědom 

velkého úsilí a pomoci, které se Zambii 
dostává od organizací z České republiky,
a proto jsem do Česka přijel i já s prosbou
 o příspěvek na naše dílo,“ vysvětlil Daka, 
který byl pro projekt vybrán svým zambijským 
biskupem Bernardem.

Samotný koncert se nesl v duchu krásných 
tónů hustopečských varhan, za něž usedl 
hlavní varhaník katedrály sv. Petra a Pavla 
v Brně Petr Kolař, který současně vykonává 
funkci hlavního sbormistra Brněnského 
fi lharmonického sboru Beseda brněnská. 
„V Hustopečích jsem sice několikrát dirigoval, 
ale za varhany usedám dnes poprvé. 
Překvapily mě výborným zvukem a kvalitní 
technikou,“ pochvaloval si Kolař.

Sympatický hudebník se vždy rád zapojí 
do charitativních a benefi čních akcí. 
„Samozřejmě rád přispěji svou trochou do 
mlýna, když mě někdo požádá o pomoc, jako 
to udělala i vaše místní varhanice a moje 
dobrá přítelkyně paní Vechetová,“ dodal 
Kolař s úsměvem.

Kostel sv. Václava, který byl vyzdoben 
informačními panely o působení české 
charity v Zambii, se z větší poloviny zaplnil 
převážně mladšími ročníky, které oslovil 

nejen úmysl koncertu, ale i hlavní host. „Já 
znám pana Kolaře z katedrály, kam občas 
zajdu, když jsem na škole, a vždycky mě 
dostanou jeho monstrózní improvizované 
dohry skladeb, které rozduní celou katedrálu 
a vám naskočí husí kůže po celém těle,“ 
svěřila se například studentka Kateřina V.

Z dobrovolného vstupného se vybralo 
téměř čtrnáct tisíc korun. „Za každý dar jsem 
velmi vděčný a doufám, že se naše dílo s Boží 
pomocí podaří“, shrnul jáhen Daka, který se 
už za pár dní vrací zpět do Zambie.

Veronika Nováková

Když hudba pomáhá, aneb hustopečští přispěli na stavbu kaple

V hustopečském kostele hrál na varhany 
Petr Kolař
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Soutěže, smích, tanec, zajímavá místa, 
krásné zážitky, noví kamarádi – i tak by se daly 
ve stručnosti popsat uplynulé dva „táborové“ 
měsíce na Pavučině. Na sedmi pobytových 
a osmi příměstských táborech se vystřídalo 
více než 400 účastníků. Nabídka byla opravdu 
pestrá. Na své si přišli sportovci, kreativci, 
turisté, ale třeba i vodáci a milovníci koní. 
A co bylo pro pořadatele nejdůležitější? Přece 
spokojení účastníci!

„Děkuji všem hlavním i oddílovým 
vedoucím, instruktorům, kuchařkám, 
zdravotnicím, fotografům, hospodářům 
a dalším za jejich čas strávený při přípravě 
a realizaci prázdninového programu,“ uvedl 
Petr Fridrich, ředitel Centra volného času.

Jana Hrádková

Letošní tábory Centra volného času pod drobnohledem

Jedním z příměstských táborů byl třeba ten 
s názvem Indiánské léto. → fo
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KULTURA

www.hustopece.cz

Autor historických románů František Niedl 
zavítal do Literární kavárny. Do Hustopečí 
z Českých Budějovic přijel v úterý 20. září. 
Poprvé tady byl před třemi lety. Nyní si ho 
vyžádali čtenáři znovu. Jeho literární výpravy 

do období středověku prostě baví.
„V dubnu vyšel první díl historické řady 

z doby Jana Lucemburského. Kniha začíná 
v roce 1310 a jmenuje se Rytíři z Vřesova. Druhý 
díl vyjde teď v listopadu, to bude Růže a lev. 
A teď právě pracuji na třetím dílu s názvem Ve 
službách mocných,“ prozradil Niedl.

Nyní uznávaný a zavedený spisovatel před 
tím, než zakotvil u literatury, vystřídal mnohá 
zaměstnaní. Původní profesí elektrotechnik 
byl majitelem cestovní kanceláře, námořním 
kapitánem i učitelem autoškoly. Mezi 
vydáním jeho prvního a druhého románu 
uplynulo dlouhých 13 let. Žádné profese ale 
nelituje. Podle svých slov mu daly zkušenosti, 
díky nimž může zaujmout, hlubší pohled. 
Ten se mu hodí třeba při náročné přípravě 

historických knih.
„Příprava je na historických románech to 

nejpracnější. Kdybych neměl historii tak rád, 
dělat bych to nemohl. Moji hrdinové jsou sice 
fi ktivní, ale vedlejší postavy jako třeba Jan 
Lucemburský nebo Václav IV. jsou skuteční. 
Je to proto, že o známých panovnících 
už toho bylo napsáno mnoho a člověk už 
těžko přijde s něčím novým. Když si hrdinu 
vymyslím, můžu s ním daleko líp pracovat,“ 
podotkl spisovatel, jehož nejoblíbenějším 
historickým obdobím je středověk, hlavně 
pak gotika.

Literární kavárny se v městské knihovně 
konají pravidelně už osmým rokem.

-jal-

Niedl byl hostem Literární kavárny. Na žádost čtenářů už podruhé

František Niedl přijel z Českých Budějovic.
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Městská knihovna Hustopeče je součástí 
Centra volného času Hustopeče, které je 
příspěvkovou organizací města. Provoz 
knihovny zajišťují dvě knihovnice Jana 
Unverdorbenová (od roku 1996) a Jitka 
Horáková (od roku 2001).

Knihovna byla dříve umístěna v budově 
radnice na Dukelském náměstí, poté byla 
přestěhována na ulici Nádražní do budovy 
dřívějších jeslí, kde se nachází dodnes.

V roce 2006 byla budova zrekonstruována 
z dotací EU.

Automatizovaný provoz je v knihovně od 
roku 1999 (LANIUS - pořízen z grantu MK ČR),

2007 – přechod na CLAVIUS (grant MK ČR), 
2012 – modernizace počítačové sítě (grant 
MK ČR).

Knihovna využívá regionálních služeb 
zejména zapůjčením výměnných souborů, 
v roce 2015 bylo zapůjčeno 1275 titulů. 
Nákup vlastního knižního fondu si knihovna 
zajišťuje sama.

Knihovna se každoročně zapojuje do 
projektu MZK Brno Česká knihovna, ze 
kterého je náš fond obohacen o české tituly.

Aktivity pro širokou veřejnost:
Pravidelně jedenkrát za dva měsíce 

pořádáme Literární kavárnu, kam zveme 
známé i méně známé spisovatele, dále 
zde představujeme knižní novinky z naší 
knihovny, chvilku poezie apod. V loňském 
roce u nás hostovali Markéta Harasimová, 
Blanka Hošková, Kateřina Petrusová, Pavel 
Kosatík, Naďa Horáková a Daniela Mičanová.

Každý první čtvrtek v měsíci organizujeme 
přednášku na určité téma (dle zájmu 
veřejnosti), vloni byl velký zájem např. 
o přednášku Jarmily Mandžukové „Projezte 
se ke zdraví“ nebo Arnošta Vašíčka 
„Fantastické záhady“.

Každý měsíc instalujeme do vestibulu CCV 
nějakou výstavu (zejména nabízíme prostor 
amatérským umělcům).

Celoročně nabízíme zájemcům jazykové 
i počítačové kurzy a kurz trénování paměti. 
Vloni jsme se také stali kontaktním místem 
Virtuální akademie třetího věku, jejímž 
garantem je Provozně ekonomická fakulta 
České zemědělské univerzity v Praze. 
Začínali jsme semestrem o čínské medicíně, 
letos jsme měli genealogii, kde nám počet 
účastníků narostl z 15 na 33. 

Podpora dětského čtenářství:
Téměř každé úterý během školního roku, 

kdy je zavřeno pro veřejnost, probíhají 
v knihovně besedy a exkurze pro školy. Naše 
nabídka je poměrně rozsáhlá, největší oblibě 
se těší besedy zaměřené na doporučení 
k četbě (např. Malí detektivové, Chci se při 
čtení smát, Už vím, co si přečtu). Pro děti 
pořádáme besedy se spisovateli či ilustrátory, 
různé literární a výtvarné soutěže. 

V současné době jsme již 3. rokem zapojeni 
do soutěže Knihovny města Hradce Králové 
„Lovci perel“, jejímž cílem je přivést děti ke 

čtení. Děti získávají po zodpovězení otázek na 
pracovním listě za každou přečtenou knihu 
perlu na svou šňůrku na nástěnce v knihovně.  
V loňském roce se akce zúčastnilo 87 dětí. 
Odměněny byly děti už od 10 nasbíraných 
perel.

Již tradicí se stalo každoroční pasování 
prvňáčků na čtenáře, které má úspěch nejen 
u dětí, ale i u dospělých. Děti obdrží jako 
dárek průkaz do knihovny na rok zdarma.

Pro maminky s malými dětmi:
Máme k dispozici mateřské centrum 

Cipísek, herna je otevřena v provozní době 

knihovny.
Jeden den v týdnu probíhá výtvarná 

výchova nebo tělesná výchova maminek 
s dětmi. Mnohé maminky se pak přihlásí do 
knihovny.

V rámci města proběhlo letos mezi obyvateli 
dotazníkové šetření, ve kterém jsme se 
umístili ze všech organizací ve městě na 
jednom z čelních míst, čehož si velmi ceníme.

To vše by se ale nedalo dělat za podpory 
města, které je nám nakloněno a poskytuje 
pro knihovnu dostatečnou fi nanční částku na 
naši činnost, za což jim patří obrovský dík!

Vypracovala Jitka Horáková

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hustopeče za rok 2015

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje 20. ročník celostátní akce
 Týden knihoven od 3. do 9.10.2016. Letošní motto zní Braňte knihu!

Týden knihoven

Rok Reg.  % čtenářů čtenářů návštěvníků Počet Kulturní akce
 čtenářů z obyvatel do 15ti let knihovny výpůjček + vzdělávací
2015 1 005 17,3 292 33 217 48 097        28+70

Statistika knihovny (údaje za rok 2015):

uu!!
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Ani vysoké teploty a ne příliš příznivé 
klima v sále neodradilo v sobotu 27. srpna 
zhruba 150 lidí od návštěvy výstavy vín. Ve 
společenském domě mohli ochutnat vzorky, 
které vinaři přihlásili do Národní soutěže vín 
za Velkopavlovickou vinařskou podoblast. 

„Na letošním ročníku soutěže je připraveno 
téměř šest stovek vzorků. A když si 
vzpomeneme na ročník 2015, určitě se mezi 
nimi najdou výborná vína. Myslím si, že 
úroveň vinařství za posledních pět, šest let 
doznala výrazného vzestupu. Hodnocení vín 
se stává čím dál víc obtížné. Ve špičce deseti, 
patnácti vín, může klidně to desáté v pořadí 
chutnat lidem více než vítězné,“ podotkl 
předseda hodnotící komise Aleš Urbánek. 

Ta nejlepší vína z hustopečského kola 
postupují dál. Na závěr z Národní soutěže 
vzejdou vítězné vzorky, které budou umístěny 
v Salonu vín ve Valticích. 

V Hustopečích v kategorii bílá vína suchá 
a polosuchá uspělo Rodinné vinařství 
Spěvák z Velkých Bílovic. „Je to Sauvignon, 
pozdní sběr, polosuchý, příjemné svěží víno. 
Ocenění pro nás znamená posun ve vývoji 

našeho vinařství. Získávali jsme medaile 
na vesnických výstavách. Tohle je posun 
o příčku výš,“ usmíval se majitel vinařství 
Milan Spěvák. 

V kategorii bílá vína polosladká uspělo 
Vinařství Pechor, ve sladkých i růžových 
vínech si ocenění odnášel zástupce vinařství 
Víno J. Stávek. 

Mezi červenými suchými a polosuchými 
víny pak degustátorům nejvíce chutnalo 
to od Vinselektu Michlovský. „Vyhráli jsme 
s vínem André kabinet 2013. Je to důkaz toho, 
že jdeme správným směrem. Je to ocenění 
celého kolektivu, protože víno se dělá hlavně 
ve vinici. Ovšem práce ve sklepě je poté stejně 
důležitá,“ konstatoval sklepmistr vinařství 

Pavel Holub. 
Mezi sekty uspěla společnost Bohemia Sekt 

a cenu za nejlepší kolekcí vín získalo vinařství 
Víno Rakvice. 

Kromě šesti stovek vzorků vín byl pro 
návštěvníky připravený i doprovodný 
program v podobě folklórního pásma 
Zarážení hory. V šest hodin se před 
společenským domem začali řadit stárci 
Hustopečské chasy a vyrazilo se na Na 
Turhandle zavřít vinice.

Obřadem začalo období, kdy se až do 
vinobraní nesmí chodit do vinohradu, aby 
měla réva čas dozrát.                                          

-jal-

Návštěvníci ochutnali vína, stárci zarazili horu

Na výstavě vín bylo připraveno téměř šest stovek vzorků k ochutnání.

Součástí programu bylo folklórní pásmo 
Zarážení hory v podání Hustopečské chasy.
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Více než dvě stovky návštěvníků zamířily 
v pátek 2. září vpodvečer do ovčárny za první 
hustopečský rybník. Všehoschopní pořádali 

bál s podtitulem Pro naše ptáky. Premiéru si 
členové spolku odbyli již v loňském roce, kdy 
výtěžek z dobrovolného vstupného putoval 
na výsadbu lip v polích. A pro velký úspěch 
nejen rostoucích stromů se rozhodli pro 
druhý ročník. Tentokrát se dočkají podpory 
ptáci v Hustopečích a nejbližším okolí. Na 

jejich nové budky se vybralo přes čtrnáct tisíc 
korun.

O zábavu se postarala kapela Pool Litters, 
k zakousnutí byly připraveny ovčí klobásy 
a čepovalo se hustopečské pivo.

Spolek Všehoschopných působí 
v Hustopečích již pět let. Pravidelně pořádá 
různé recesistické akce. Hlavním cílem je 
bavit lidi. V současné době čítá okolo třiceti 
osob. Svoje řady plánují i nadále rozšiřovat, 
ovšem kritéria pro přijetí jsou velmi přísná. 
A co musí úspěšný kandidát bezpodmínečně 
splňovat?

„Tak samozřejmě kromě toho, že mu musí 
chutnat pivo, tak by měl být ten člověk 
vtipný, nápaditý, kreativní a aktivně se 
podílet na naší činnosti“, uvedl člen spolku 
Radim Nemeškal.

A těšit se můžeme i do budoucna. 
Všehoschopní plánují účast na Burčákových 
slavnostech, již tradiční drakiádu a v novém 
roce country bál.

Jana Hrádková

Ovčí bál podpořil ptáky

Ovčí bál se konal za prvním hustopečským 
rybníkem.
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koncert
pondělí 7. 11. 2016 v 19.30 hodin

Společenský dům HUSTOPEČE
Vstupné: 250,- Kč

Předprodej vstupenek:
Město Hustopeče, Turistické informační 
centrum (dům U Synků), Dukelské nám. 

23, tel. 519 412 909 nebo prostřednictvím 
sítí Ticketstream a SMS ticket.

Staňte se součástí live nahrávky 
nového CD, které vyjde do Vánoc!

SZIDI TOBIAS
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Finance Reality
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Děti z folklórního kroužku Krajcárek mají 
za sebou náročnou neděli. Už podruhé 
se v Hustopečích konaly Svatováclavské 
dětské hody. 

Pod kostelem na Dukelském náměstí se to 
poslední zářijovou neděli hemžilo malými 
krojovanými. Krátce po poledni se tam 
v doprovodu rodičů a známých sešli, aby 
zahájili II. Svatováclavské dětské hody. Odtud 
vyrazili průvodem do společenského domu.

O zábavu se staralo 13 párů krojovaných. 
Dovednosti nutné pro stárkování se děti 
naučily ve folklórním kroužku Krajcárek pod 
Hustopečskou chasou.

„V kroužku nacvičujeme každý pátek. Letos 
v září nás překvapilo, že na první schůzku 
přišlo šest nových dětí. Takže zájem máme 
a jsme za to velmi rádi,“ pochvalovala si 
vedoucí kroužku Sabina Novotná. 

Návštěvníci se mohli těšit na nástup 
krojovaných, verbuňk, sóla a na závěr i na 
zavádku. To vše pod taktovkou prvního páru 
desetileté Marie Klepáčové a jedenáctiletého 
Jeronýma Kamenského.

„Je to paráda, ale zároveň spousta 
povinností,“ podotkl Jeroným, který měl 
podle svých slov ze jmenování prvním 
stárkem radost. Oproti tomu u jeho partnerky 

převládla nervozita, i když se to na první 
pohled nezdálo. Na otázku, jestli měla radost, 
když se dozvěděla, že bude první stárka, 
odpověděla jasným ne.

Přípravu na hody musely děti zvládnout za 
tři týdny. I v tak krátkém čase se jim to ale 
podařilo na jedničku.                                           

-jal-

Svatováclavské hody byly podruhé v režii dětí

Děti předvedly třeba vrtěnou. Stárci navštěvují folklórní kroužek Krajcárek.
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MAPA VOLEBNÍCH OKRSK  V HUSTOPE ÍCH

Volební okrsek Volební okrsek Volební okrsek Volební okrsek Volební okrsek 
 
   
Volební místnost:  Volební místnost: Volební místnost: Volební místnost: Volební místnost:
ZŠ Komenského ZŠ Nádražní Gymnázium T.G.M. M Ú Hustope e Penzion pro d chodce

Pro ulice: Pro ulice: Pro ulice: Pro ulice: Pro ulice: 
Dvo ákova Bratislavská Dobrovského Družstevní Alšova
Dlouhá Habánská Dukelské nám. Alejní  Brn nská
Javorová Hradní Havlí kova Alfonse Muchy Hybešova
Komenského Kpt. Jaroše Herbenova Gen. Pe iny L. Svobody
Krátká  Masarykova nám. Herbenova farma Kuberova Mírová
Lipová  Nádraží místní Husova  Léko icová Okružní
Na Sídlišti Nádraží Šakvice Janá kova Mandlo ová Pionýrská
Na Výsluní Nádražní Jiráskova Na Vyhlídce Tábory
Nová  Pitnerova Kollárova Polní  Tyršova
Stodolní Svat. echa Kosmákova Starovická U Dálnice
St ední Vina ská Kurd jovská U V trolamu Údolní
Školní     Mrštíkova V trná  Vrchlického 
U Vodojemu    Na Hradbách   Zahradní    
     Na Úvoze   Žižkova
     Nerudova
     Palackého
     Smetanova
     Šafa íkova
     T ebízského

1

2

3

4
5

1 2 3 4 5

VOLBY do zastupitelstev krajů 2016
V pátek 7.10.2016 od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 8.10.2016 od 8:00 hod do 14:00 hod.
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
říjen 2016

AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece.cz
Dukelské nám. 22, tel.: 519 441 008, kultura@hustopece.cz

M STSKÁ KNIHOVNA, Nádražní 20, tel.: 775 095 524
www.volny-cas.cz, e-mail: knihovna@volny-cas.cz

MATE SKÉ CENTRUM CIPÍSEK Nádražní 20, Hustope e
Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

t  6. 10. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  13. 10. 10.00 VÝTVARNÁ VÝCHOVA - podzimní strom
t  20. 10. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM

Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

M STSKÉ MUZEUM A GALERIE d m U Synk ,
Dukelské nám. 23, www.muzeumhustopece.cz 

t  29.9. – 1.10. BUR ÁKOVÉ SLAVNOSTI – zábava a veselí
   s bur ákem, jarmark, mázhausy, historický pr vod,
   No Name, Lenka Dusilová, Jaroslav Uhlí ,
   Dukelské nám stí.
st  5.10. 16.30 KLASICKÉ TANE NÍ - spole enský d m  
  18.30  TANE NÍ POLEPŠOVNA - spole enský d m
   Zahájení tane ních kurz , pokra ování každou
   st edu, délka kurzu 10 lekcí + prodloužená. 

D TSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL - Kinosál Hustope e
pá 14.10. 16.00 Angry birds ve  lmu vstupné 50,- K
so 15.10. 16.00 Kniha džunglí vstupné 50,- K
ne 16.10. 16.00 Krtkova dobrodružství vstupné 30,- K
   Prodej vstupenek hodinu p ed promítáním.  

t  20.10. 9.00 KAŠPÁREK A DRAK – divadelní pohádka pro d ti.
   Kinosál Hustope e. Vstupné 40,- K . 
pá  21.10. 20.00 LADISLAV ZIBURA – P šky mezi buddhisty
   a komunisty – cestovatelská stand-up comedy,
   projekce, kinosál Hustope e. 

CV  PAVU INA  Šafa íkova 40, mobil: 774 095 524
e-mail: pavucina@volny-cas.cz, www.volny-cas.cz

ne  16.10. 15.00 BRAMBORIÁDA – bramborové odpoledne na
   Pavu in . Sout že, hry, tvo ení – vše s bramborami.
   CV  Pavu ina, Šafa íkova ulice. 

pá 30.9.–21.10.  KONTAKT - výstava lenek mezinárodního
   výtvarného sdružení IntAkt, založeno v roce 1977
   v Rakousku s cílem zlepšit status žen výtvarnic.
pá 28.10.–20.11. ESKO - RAKOUSKÝ UM LECKÝ SALON - výstava
   len  Výtvarné skupiny Hustope e-Alfons a jejich
   víde ských koleg . 

po 3. – 7.10.  „BRA TE KNIHU“ - Týden knihoven
   Amnestie upomínek
po 3. – 14.10.  VÝSTAVA PAMÁTNÍ K  – knihovna.
st 5. – 31.10.  VÝSTAVA OBRAZ  ZLATKY AGBABOVÉ 
   – vestibul knihovny.
po  10.10. 16.30 VÁLE NÉ ŠKODY V HUSTOPE ÍCH A OKOLÍ
   P ednáška PhDr. Emila Kordiovského, u ebna
   knihovny.
t  13.10. 9.30 VIRTUÁLNÍ A3V
t 27.10.  P stování a využití jedlých a lé ivých hub.

so  8.10. 15.00 M-KLUB ŽIJE – netradi ní disciplíny k vyzkoušení,
   turnaj v elektronických šipkách, ve stolním
   fotbálku. M-klub, Herbenova ulice.
st  26.10. 19.30 PETR RÍMSKÝ – koncert, M-Klub, Herbenova ul.

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e

ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
T ebízského 5, Hustope e, www. farnosthustopece.cz

út  4. 10. 18.00 ROZUM T INTERNETOVÝM D TEM - p ednáška
   pod kostelem.
ne  9.10.  14.30 DRAKIÁDA U ROZHLEDNY, sraz u kostela.
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 10. 10./24. 10.
Papír, plast, nápojové kartony: 4. 10.
Bioodpad: 3. 10./ 17. 10./ 31. 10.

SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál Technických služeb Hustope e, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druh  odpad .
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

SPOZAM krytý plavecký bazén tel.: 702 204 660, 702 204 600
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

SPORT

KRYTÝ BAZÉN
 Po 6.00 – 8.00 14.00 – 19.30
 Út  6.00 – 8.00 14.00 – 20.30
 St 6.00 – 8.00 14.00 – 19.30
 t  6.00 – 8.00 14.00 – 20.30
 Pá  6.00 – 8.00 14.00 – 20.30
 So  otev eno od 8. 10.
 Ne  14.00 – 19.00

pátek 28. 10. otev eno 14.00 - 19.00
Aktuální informace najdete na www.spozam.cz, 

pop ípad  na tel.: 702 204 601 – 660.

SVAZ T LESN  POSTIŽENÝCH místní organizace, 
Brn nská 52, Hustope e, www.stphustopece.cz, tel.: 737 617 254

út  11.10. 7.00 GYÖR, MA ARSKO - zájezd do termálních lázní.
   Odjezd z AN Hustope e. 

KLUB HISTORIE A VLASTIV DY HUSTOPE SKA
Nádražní 20, Hustope e

st  12.10. 15.00 BESEDA S CESTOVATELEM, p ísálí kina.
so  22.10. 7.00 POZNÁVACÍ ZÁJEZD ÚSOV A OKOLÍ, odjezd od
   nemocnice a z AN Hustope e.
Každá  16.30 TAN ÍRNA NA STARÁ KOLENA – pravidelná
st eda   setkání p i tanci a hudb , vestibul kina. 

HÁZENÁ
ne 2.10. 10.30 Legata Hustope e - Handball KP Brno (mladší žáci)
ne 2.10. 12.00 Legata Hustope e - Handball KP Brno (starší žáci)
ne 16.10. 9.00 Legata Hustope e - Sokolnice (II.liga mladší dorost)
ne 16.10. 10.45 Legata Hustope e - SK Ku im (II. liga muži)
ne 16.10. 12.30 Legata Hustope e - Bohunice (starší žáci)
ne 16.10. 14.00 Legata Hustope e - Bohunice (mladší žáci)
ne 30.10. 10.30 Legata Hustope e - Sokolnice (mladší žáci)
ne 30.10. 12.00 Legata Hustope e - Sokolnice (starší žáci) 
FOTBAL
ne  2.10. 9.30 Turnaj st., ml.,mini p ípravek Stadion FC Hustope e
so  8.10. 13.00 FC Hustope e – Ku im, Sv. Brno (st., ml. p ípravka)
so  8.10. 13.00 FC Hustope e – Velká nad Veli kou (mladší žáci)
so  8.10. 14.45 FC Hustope e – Velká nad Veli kou (starší žáci)
ne  9.10. 12.45. FC Hustope e – Moravská Nová Ves (A mužstvo)
ne  9.10. 15.00 FC Hustope e – Velké Pavlovice (B mužstvo)
so  15.10. 13.00 FC Hustope e – Znojmo, Drnovice (st., ml. p íprav.) 
so 22.10. 11.00 FC Hustope e – K epice (mladší žáci rezerva)
so 22.10. 13.00 FC Hustope e – Rajhrad (mladší žáci)
so 22.10. 14.45 FC Hustope e – Rajhrad (starší žáci)
ne 23.10. 12.15 FC Hustope e – Tvrdonice (A mužstvo)
ne 23.10. 14.30 FC Hustope e – Šitbo ice (B mužstvo)
STOLNÍ TENIS
II. Liga
so 15.10. 15.00 TJ Agrotec Hustope e – TJ Nový Ji ín
ne 16.10. 10.00 TJ Agrotec Hustope e – KST Jeseník
Krajská sout ž I. t ídy
so 29.10. 17.30 TJ Agrotec Hustope e – Blansko C
Okresní p ebor I. t ídy
pá  7.10. 18.00 TJ Agrotec Hustope e – Kobylí B
pá  28.10. 18.00 TJ Agrotec Hustope e - Troskotovice

14. - 16.
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Město Hustopeče, komise pro seniory
a handicapované občany zve na

POSEZENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI

 DNE SENIORŮ
ve čtvrtek 13. října 2016 v 17.00 hodin

ve školní jídelně základní školy Komenského ul.

V programu vystoupí 
Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou.

Vstup volný, drobné občerstvení zajištěno, 
tombola.

Případné informace na tel.: 775 095 525
(M. Ondrová, předsedkyně komise)
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Dětský filmový festival, kino Hustopeče

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Prázdniny utekly jako voda a my jsme 
se opět sešli po prázdninách ve školách, 
školičkách. U nás na Pastelce proběhla 
druhá fáze rekonstrukce MŠ. Takže paní 
učitelky v zelené a modré třídě přivítaly děti 
v krásných prostorách vonících novotou.

Všichni zaměstnanci se snažili, ať můžeme 
nováčky i staronové přivítat v co nejhezčím 
prostředí. Ukáply slzičky, a nejen dětem. Ty se 
pomalu, ale jistě zapojují do režimu MŠ a už 
přišly na to, že si tady pohrají, něco se dozví 
a maminka s tatínkem si pro ně určitě přijdou.

Dětem přejeme, ať se jim zde líbí, rodičům, 
ať jsou klidní. My do toho dáme všechno, ať je 
spokojenost na obou stranách.

Všem kantorům přejeme ve školním roce 
2016/17 pevné nervy.

Kolektiv MŠ Pastelka

A léta běží, vážení…
MŠ PASTELKA 

Kapacita MŠ U Rybiček pro tento školní 
rok byla naplněna. Mateřskou školu 
navštěvuje 133 dětí. Děti zahájily školní 
rok předplaveckým výcvikem a mají za 
sebou i dvě další důležité akce. Podzimní 
tvoření s rodiči, které se uskutečnilo 22. září. 
Společně s rodiči vyráběly z plodů podzimu 
„Podzimníčky“. Každá třída si také připravila 
pohoštění z podzimního ovoce a na děti 
čekaly zábavné úkoly na školní zahradě. 

Další akcí bylo kulturní vystoupení na 
Burčákových slavnostech 29. 9 a 1. 10. 2016. 
Na vystoupení se děti pečlivě připravovaly.

Předplavecký výcvik děti zahájily ve čtvrtek 
15. 9. Mají výborné lektory Plavecké školy 
Kristýny Klemešové a seznamování s vodou 
si moc užívají. Po počátečním ostychu byly 
všechny děti jako rybky ve vodě a těší se na 
další lekce.

Za kolektiv MŠ U Rybiček J.P.

MŠ  U RYBIČEK
Zahájení školního roku 2016/17 U Rybiček
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Každý rok začátkem září připravují naši 
předškoláci ze zelené a červené třídy 
svá vystoupení na Burčákové slavnosti. 
A věřte, že se hodně snaží, aby svým tancem 

a zpěvem potěšili všechny přítomné diváky. 
Děti ze zelené třídy „Žabky“ vystupovaly 
ve čtvrtek. Dívky s tancem „Myšky“ a hoši 
s tancem „Hastrmani“. Děti z červené třídy 

„Berušky“ vystoupily v sobotu s folklórním 
pásmem nazvaným „Jablíčková“. Děkujeme, 
že jste se na nás přišli podívat.

Kolektiv MŠ Pastelka

Ani letos děti nechyběly na Burčákových slavnostech

pá 14. 10. 2016 v 16.00
ANGRY BIRDS VE 
FILMU 
Animovaný / Rodinný USA, 
2016, 98 min.
Vstupné: 50,- Kč

so 15. 10. 2016 v 16.00
KNIHA DŽUNGLÍ
Dobrodružný/ Rodinný USA, 
2016, 105 min. 
Vstupné: 50,- Kč

ne 16. 10. 2016 v 16.00 
KRTKOVA
DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný ČR,  88 min.
Vstupné 30,- Kč



HUSTOPEČSKÉ LISTY 10 • 16

| 20 | 

ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ

„Po prázdninách škola zdá se vždycky trochu 
přísnější. Hlavní je, že za rok zase budem o kus 
chytřejší.“

Aby tomu tak bylo, pustili jsme se ihned po 
prvním přivítání do práce. Snažíme se, aby 
kromě tradiční výuky ve třídách žáci poznali 
i svět kolem nás. Jezdíme proto na exkurze, 
výlety, do divadla, pořádáme besedy i 
sportovní klání.

Právě na září připadlo tradiční sportovní 
setkání žáků z partnerských měst Modra, 
Hustopeče, Benátky nad Jizerou, které se 
uskutečnilo u nás v Hustopečích. Chlapci se 
utkali ve fotbale a házené, dívky ve fl orbalu 
a vybíjené. Pohár za vítězství ve své kategorii 
získaly starší žákyně naší školy.

Protože jsme ještě chtěli využít pěkného 
počasí, vydali se sedmáci na historickou 
exkurzi na velkomoravské hradiště Valy 
u Mikulčic. Zde se blíže seznámili s životem 

Slovanů a mohli obdivovat krásy lužního lesa. 
Dokonce i návštěvu divadla jsme stihli. Žáci 

5. a 6. ročníku zhlédli v brněnském divadle 
Radost známou hru J. K. Tyla Strakonický 
dudák.
Čekalo nás také vyzvednutí výhry ze soutěže 

„Správná škola – natoč video a vyhraj“! 
Výhrou byl jednodenní školní výlet za 15 000 
Kč. Žáci 3. A, 8. B a 9. A tak vyrazili dobýt naši 
planetu do VIDA, vědecko-zábavního centra 
v Brně. Oceán v lahvi, simulátor povodně, 
model lidského srdce v nadživotní velikosti, 

kolo na laně, rentgenové oči a desítky 
dalších exponátů. Dotýkat se jich je více 
než doporučeno! Součástí návštěvy science 
centra byl výukový program a science show, 
při které všude létaly blesky. Žáci si také 
odvezli hodnotné dárky, které využijí ve 
škole. 

Myslíme, že první měsíc ve škole nás 
všechny potěšil a už teď jsme krapet chytřejší.

Kolektiv ZŠ Nádražní

Školní rok začal. Učíme se, ale i sportujeme a jezdíme na exkurze

Letní prázdniny jsou už v nenávratnu a my 
jsme se zase usadili do školních lavic. Třídní 
kolektivy zůstaly stejné, jen prvňáčkové 
a šesťáci vytvořili nové. 

Pro šesťáky školní psycholožka Mgr. 
Zemanová pravidelně připravuje adaptační 
dopoledne, ve kterém děti hrají různé hry 
a aktivity, aby se navzájem lépe poznaly. 

Pro žáky také připravujeme nabídku 
nepovinných předmětů a zájmových 
kroužků. Pro tento školní rok nabízíme např. 
výuku náboženství, cvičení z českého jazyka a 
z matematiky. Tato cvičení jsou určena žákům 
9. tříd, kteří budou dělat přijímací zkoušky. 

Ve svém volném čase mohou mladší 
i starší žáci využít nabídku celkem 16 

zájmových kroužků. Mohou navštěvovat 
kroužky sportovní i dyslektický, keramický, 
dramatický, někteří se budou zdokonalovat 
v angličtině, robotice. Připraven je pro ně 
i Malý vědátor.

Jako každý rok je i letos v září organizován 
sběr šípků.

Kolektiv ZŠ Komenského

První měsíc v novém školním roce

Školní rok 2016/2017 začal. V září se konalo tradiční sportovní setkání žáků z partnerských měst.
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Úterní dopoledne 20. září si žáci VII. 
B zpestřili návštěvou knihovny. Téma 
bajka pro ně není neznámé, proto si šli 
ověřit své znalosti. V úvodní části si spolu 
s knihovnicemi zopakovali hlavní znaky 
tohoto žánru, dozvěděli se zajímavosti 
ze života nejznámějšího bajkaře, 
Ezopa. Poté poslouchali ukázky bajek 
a hledali v nich poučení.

V další části se děti rozdělily do skupinek, 
obdržely známou bajku rozstříhanou na části 
a pokusily se ji správně složit. V poslední části 
žáci vymýšleli vlastní bajky na známá česká 
přísloví.                         Kolektiv ZŠ Komenského

Za Ezopem a bajkami 
do knihovny
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

„Cíle našeho projektu Zapojení metody CLIL 
do výuky přírodovědných předmětů jsou 
v souladu s cíli Studie Eurydice New Skills 
for New Jobs, která klade důraz na rozvoj 
jazykových kompetencí a ICT dovednosti 
studentů při přípravě na budoucí zaměstnání 
a Strategie EU pro mládež (The EU Youth 
Strategy), která  je zaměřena především na 
vzdělávání a odbornou přípravu studentů. 
Jedním z cílů zavádění metody CLIL je 
motivace práce pedagoga s nadanými 
žáky. Cíle projektu také navazují na projekt 
Erasmus+ KA 1 Inovativní prvky výuky 
v přírodovědných disciplínách, který skončil 
31.5.2016 a jehož výsledky mají kladný 
dopad na rozvoj dovedností učitelů i žáků pro 

kreativní výuku a týmovou práci ve třídě. 
V projektu jsou schváleny čtyři mobility 

pedagogických pracovníků naší školy. 
Účastníci zapojeni do projektu jsou vyučující 
přírodovědných předmětů, kteří se aktivně 
podílí na organizaci projektů, které motivují 
žáky k výuce přírodních věd. Hlavním cílem 
semináře v Irsku je  zlepšení komunikačních 
dovedností v anglickém jazyce a rozvoj ve 
výuce přírodovědných předmětů metodou 
CLIL. Důležitým přínosem této aktivity je 
výměna nápadů a výukových materiálů 
mezi učiteli z různých evropských států. 
Téma semináře v Norsku je zapojení ICT 
do výuky formou různých motivačních 
her. Identifi kace, motivace a podpora 

nadaných žáků především v matematice 
je tématem semináře na Kypru. Programy 
všech naplánovaných seminářů plně 
korespondují s cíli našeho projektu. Všechny 
předpokládané výsledky projektu budou mít 
v konečném stadiu pozitivní dopad hlavně na 
žáky naší školy. Především zapojení metody 
CLIL do výuky přírodovědných předmětů 
bude mít dlouhodobý přínos pro  celou naši 
školu  v rámci ŠVP.

RNDr. Jarmila Čeperová, Certifi kovaná 
projektová manažerka podle IPMA

Projekt na rozvoj pedagogů na gymnáziu získal grant

„Další úspěšný program projektu měli 
možnost absolvovat členové divadelního 
spolku Habaděj a TS Lady Stars Hustopeče 
díky grantu programu EU Erasmus+ 
a podpory Jihomoravského kraje.

Ve dnech 11. – 20. září 2016 se hustopečští 
divadelníci z tercie Gymnázia T.G. Masaryka 
a tanečníci z TS Lady Stars zúčastnili 
velkolepého projektu v Londýně, kde opět 
pokračovala spolupráce s londýnskými 
tanečníky a divadelníky. 

Tentokrát byl ale pobyt zorganizován 
samotnými mládežníky, funkci cestovní 
kanceláře suplovali londýnští zástupci, 
hlavně známý choreograf, tanečník, herec 
i režisér a manažer tanečně-divadelních klipů 
nejznámějších osobností světa v jedné osobě 
Ben Christopher Harris, který už několikrát 
v Hustopečích hostoval.

Celý projekt měl název „Mystérium dětství 
je zázrak aneb s Malým princem Evropou“ 
a  Hustopečáci se s Malým princem podívali 
už i na východ Evropy – do Moskvy a Nižného 
Novgorodu.

Tentokrát šlo o projekt hlavně divadelního 
charakteru, celý program byl uzpůsoben 
tematice divadelnictví, herectví, výrobě 
rekvizit i kulis a také neformálnímu 
vzdělávání, kdy všichni účastníci poznávali 
nejen kulturní instituce a akce v Londýně 
a okolí, hlavně v Essexu a Brightonu, ale 
také získávali nové a důležité informace pro 
další práci v oblasti divadla. Také si společně 
stanovili téma dalšího divadelního muzikálu, 

na kterém budou pracovat v tomto školním 
roce, a to taneční muzikál Let´s Dance, ale 
ve svém anglicko-českém habadějovském 
podání s různými změnami a osobitými 
nápady.

Parta 73 nadšenců nakonec navštívila 
mnohé londýnské kulturní instituce, památky 
i atrakce. Celý program utužil vzájemnou 
spolupráci, posílil program neformálního 
vzdělávání, jeho smysl i funkci a také zvýšil 
povědomí o dalších projektech EU Erasmus+. 

Všichni společně navštívili i nádherný 
muzikál Karlík a továrna na čokoládu a část 
starších mládežníků viděla i muzikálové 
představení Lvího krále přímo na prknech 
londýnského THEATRE ROYAL DRURY LANE. 
Podívaná to byla úžasná. Celý program 
ještě doplnila návštěva Harry Potter Warner 
Bross studií a ateliérů a podívaná hlavně 
z hlediska divadelních efektů a kostýmů byla 
i ve Shrek's Adventure. Londýňané pro nás 

zarezervovali i muzeum o vzniku Londýna 
s historicko-strašidelnými efekty, a tak se na 
chvilku všichni báli v The London Dungeon. 

Ačkoli jsme získali grant na návštěvu 
Londýna a spolupráci s tanečníky 
a divadelníky v Londýně, už teď jsme 
Londýňany pozvali k nám do ČR, protože 
práce na tanečně-divadelním projektu, 
který jsme si stanovili na příští období, byla 
úžasná. Pro tuto návštěvu využijeme naše 
zdroje, sponzorské fi nance i pomoc ze stran 
rodin našich dětí a mládežníků. 

Projekt se uskutečnil také díky grantu 
Jihomoravského kraje, z kterého jsme čerpali 
na kulisy, kostýmy, rekvizity.

Všichni si pobyt a spolupráci velice užili
a moc se těší na spolupráci další, další 
projekty a další divadelní představení.

Věra Komoňová, 
učitelka, organizátorka projektu

Hustopečští tanečníci a divadelníci v Londýně s Malým princem 
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To, že hlavní prázdniny představují období 
příprav na nový školní rok, platí už řadu 
let i v naší škole. Tento volný čas je využit 
k realizaci plánovaných záměrů školy, jež 
nelze nebo by je bylo náročné uskutečnit 
v průběhu školního roku. Oproti minulým 
letům neprobíhaly u nás v letošních 
prázdninových dnech žádné stavební práce. 
Koncem měsíce srpna byla dokončena 
investiční akce „Oprava střechy budovy 
Domova mládeže“ (plánovaná hodnota 1,5 
mil. Kč), při níž z důvodu chybné projektové 
přípravy vznikly vícepráce spočívající 
v provedení oprav omítek pod okapním 
systémem.  

Převážnou náplň příprav v období hlavních 
prázdnin tvořila realizace výběrových 
řízení v souvislosti s přípravou podání 
žádosti do operačního programu MMR 
ČR IROP na investiční akci v hodnotě 25 
mil. Kč, podpořenou zřizovatelem školy 
a nesoucí název „Malířské centrum“. 
V průběhu letních dnů byla realizována 
výběrová řízení na zpracovatele žádosti 
a zajištění realizačního managementu, 
na administrátora veřejných zakázek, na 
zpracovatele projektové dokumentace 
stavby a výkon autorského dozoru. Tato 
výběrová řízení byla uskutečněna v souladu 

s pravidly stanovenými zřizovatelem, tj. 
Jihomoravským krajem, a výsledky lze najít 
na protikorupčním portálu JMK. Zároveň 
byly zahájeny práce na zhotovení studie 
proveditelnosti a žádosti o dotaci, na 
zpracování projektové dokumentace pro 
územní řízení, dokumentace pro stavební 
povolení a vlastní provedení stavby. 

Rovněž proběhlo výběrové řízení na 

zpracovatele projektové dokumentace 
pro provedení opravy vnitropodnikové 
kanalizace a koncem prázdnin byl vybrán 
i dodavatel a realizátor. Stavební práce nás 
tedy budou provázet a budou komplikovat 
chod naší školy od září do poloviny prosince 
tohoto roku. 

Zdeněk Hrabal, ředitel školy

SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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Škola a prázdniny

Malířské centrum.

Neklidné zahájení školního roku, známé 
z let minulých, letos naši školu nepotkalo. 
První den do školy nastoupilo 299 žáků, 
což zabezpečuje naplněnost školy ze 75 %. 
Je potěšující, že i přes klesající počty žáků, 
vycházejících ze ZŠ, se  podařilo naplnit 
žákovské třídy a dílny. I přesto, že se stav 
žáků snížil, navýšil se počet ubytovaných 
a stravujících se žáků a nemuselo být 
přistoupeno k personálním změnám. Vedení 
školy tento stav očekávalo, a proto již koncem 
měsíce června reagovalo v předstihu, a sice 
změnou v organizaci práce.  

Ke klidnému zahájení školního roku přispěl 
fakt, že škola, na rozdíl od minulých let, 
nezahajovala opravné maturitní zkoušky 
a zkoušky v náhradním termínu v režimu 
spádové školy. Tuto funkci letos vykonávala 

SPŠ Eduarda Beneše a Obchodní akademie 
v Břeclavi. V září ve škole proběhla pouze 
ústní část SČ MZ a profi lová část MZ 2016 
podzim. V tyto dny se ještě konají opravné 
a náhradní závěrečné zkoušky, které škola 
provádí prostřednictvím systému jednotného 
zadání těchto zkoušek. Ve školním roce 
2016/2017 byla zahájena výuka žáků 14 tříd 
v šesti učebních, dvou studijních a v jednom 
nástavbovém oboru.

První školní měsíc se nastupující žáci 
studijních oborů zúčastnili adaptačního 
kurzu, v rámci programu „Jeden svět 
na školách“ společnosti Člověk v tísni 
zde proběhly STUDENTSKÉ VOLBY 2016, 
v polovině září jsme mezi studenty přivítali 
velmi milého hosta s krutým životním 
osudem, paní Věru Sosnarovou, posledního 

u nás žijící svědka, který může zprostředkovat 
zážitky z několikaletého nechtěného pobytu 
v sovětském Gulagu, dále se 15. 9. žákyně 
oboru Veřejnosprávní činnost podílely na 
sbírce pod názvem „V září světlušky září“. 
Získaná částka 13 615 Kč byla určena na 
pomoc nevidomým a lidem s vadami zraku. 

Škola se v těchto dnech připravuje na 
prezentaci středních škol JMK, konané 
v rámci MSV v Brně. Žáci oborů instalatér 
a malíř a lakýrník se chystají na soutěže 
v odborných dovednostech, jež taktéž 
proběhnou v rámci MSV v Brně a na přehlídce 
Machři roku v Praze. 

O těchto a dalších akcích Vám přineseme 
informace v příštím čísle Hustopečských 
listů.

Zdeněk Hrabal, ředitel školy

Zahájení školního roku

INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Palivové dřevo dub, jasan, buk, akát, 
topol, smrk. E-mail: info@logwood.cz, tel.: 
519 345 016, 777 097 002

INZERCE  OBČANSKÁ
• Prodám  inter. dveře téměř nové :1x bílé 
plné L-60,300Kč, 1x sv. dub P-70, 2/3 sklo 
vč. kování 500Kč.Tel:723 050 290

• Kdo DARUJE, či velmi levně prodá 
nastávající mamince v sociální tísni, 
zachovalý hluboký i jiný  kočárek 
Kontakt,prosím na tel.: 737 565 637.

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004
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Během léta nás navštívilo několik 
novokřtěneckých „delegací“ ze zahraničí, 
které jsem provázel po Hustopečích a okolí. 
Je vždy příjemné se s těmito lidmi setkat 
a poslouchat, jak si ve svých vzpomínkách 
cení Jižní Moravy a Hustopečí. Také mě 
navštívilo několik českých lidí, kteří se 
o problematiku „habánů“ více zajímají. Jedna 
slečna přijela až z Prahy. Už to, že se jmenuje 
Hütterová dávalo našemu setkání zvláštní 
nádech. Zajímala se o celou novokřtěneckou 
tématiku a hledala odpovědi týkající se jejího 
jména. Během toho jsem si připomněl věci, 
které mohou být zajímavé i pro některé z vás. 
Mnohé z těchto informací jsem získal během 
rozhovorů, které jsem s „habány“ vedl, ale 
pro přehlednost jsem zde použil tabulky 
z knihy Tajemství Hutterské kuchyně, 
kterou napsala Mary-Ann Kirkby, která nás 
navštívila minulý rok v únoru. Informace se 
týkají současných Hutterských kolonií v USA
a Kanadě. Některé kolonie mohou mít drobné 
odchylky, ale v zásadě je to všude stejné. 

Věk osvobození od prací (odchod do 
důchodu) pro ženy: 
Vaření a pečení – 45 let
Práce v zahradě - 45 let 
Praní a uklízení – 50 let 
Umývání podlah – 50 let
Výroba nudlí – 65 let
Práce v řeznictví – 60 let
Umývání nádobí – 70 let

Starší ženy jsou velmi vážené pro svou 
moudrost a také jsou dobrými vypravěčkami. 

Jedním z důvodů pro tak brzký odchod 
do důchodu je, aby se ženy mohly starat o 
vnoučata a pomáhat mladým.  

Pravidla pro návrat žen do práce:
• Po větších operacích (císařský řez, 
hysterektomie, žlučové kameny)
Po 10 týdnech – umývání nádobí, loupání 
brambor
Po 16 týdnech – práce na zahradě, vaření, 
uklízení, práce v řeznictví

• Menší operace (slepé střevo, apod.)
Po 7 týdnech  - umývání nádobí, loupání 
brambor

Po 10 týdnech – práce na zahradě, vaření, 
uklízení, práce v řeznictví

• Novorodičky 
Po 8 týdnech – umývání nádobí, loupání 
brambor
Po 12 týdnech – práce na zahradě, vaření, 
uklízení, práce v řeznictví. 

Kniha Tajemství Hutterské kuchyně 
obsahuje také spoustu tradičních hutterských 
receptů. V tuto chvíli usilujeme o získání 
copyrightu pro překlad a české vydání.

Karel Fridrich 
Pastor sboru 

CÍRKVE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Jaké to je když někdo odvrátí tvář? Od čeho? 
Od koho? A co to znamená? Že nesouhlasí, 
že nesnese pohled na něco hrozného, že 
s někým skončil. Někdy je to forma protestu 
proti bezpráví, proti nespravedlnosti. 
Nedávno zemřela legenda československého 
sportu Věra Čáslavská, která se odvrácením 
hlavy od sovětské vlajky stala symbolem 
protestu proti sovětské okupaci v roce 1968. 
Kromě toho, že našla odvahu odvrátit tvář, 
byla také odhodlaná všem, kdo by měli něco 
proti, pohlédnout zpříma do očí.  

Ne vždy je odvrácení tváře projevem 
vznešeného protestu. Když odvrátíš tvář 
od žebráka, od opilce, od narkomana, od 
bezdomovce, znamená to, že se nechceš 
dívat, jak si někdo zničil život. Ale zároveň to 
také znamená, že mu nechceš pomoci. 

Největším požehnáním pro Boží lid – Izrael 
– bylo to, že od nich Bůh neodvrátí svou 
tvář. Kněží měli žehnat lidu tzv. Áronským 

požehnáním: „Hospodin ti požehná a ochrání 
tě, rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti 
milostiv, obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě 
pokojem,“ 4. kniha Mojžíšova 6,23-26 Bible. 
Tímto požehnáním většinou končí i naše 
bohoslužby. 

Jaké by to bylo, kdyby nejmocnější bytost 
vesmíru přestala mít zájem o dění na tomto 
světě? Jak by nám bylo, kdybychom už 
nemohli počítat s nadějí, že všem bezprávím 
bude jednou konec? Že se těch všech 
týraných, utlačovaných, nespravedlivě 
vězněných a obelhávaných někdo zastane? 
Že někdo jednou usvědčí všechny lháře, 
podvodníky a zloděje? A měl by proč odvrátit 
tvář! Na protest proti všem okupacím, které 
se právě teď na světě dějí. V nejrůznějších 
zemích světa, ve městech, v obcích, 
v rodinách, ve školách, v podnicích. 

To, jestli je na světě něco, co rozjasní tvář, 
je především naše zodpovědnost, od které 

není možné se odvracet, ale naopak postavit 
se k tomu čelem. Nečekat, že všechno dobro 
na světě zajistí Bůh, a vyčítat, když se tak 
neděje. Je to na nás. Naší zodpovědností je 
dělat svět lepší. Třeba tím, že se odvrátíme od 
nespravedlnosti, jako paní Věra, a nebudeme 
k ní mlčet. Nebo že se odvážíme pohlédnout 
neštěstí do tváře a poneseme ho s tím, koho 
postihlo. Od toho tu jsme.                                           

Boží požehnání je životní síla k dobrým 
rozhodnutím, kterou dává Bůh, komu 
chce. Tato síla způsobí, že dokážeš něco, co 
rozjasní nejen Boží tvář. Áronské požehnání 
je zaslíbení, že Bůh najde ve tvém životě 
něco dobrého, něco krásného, nad čím srdce 
zaplesá a bude trochu líp na světě. 

Takže … ať vám Bůh žehná a chrání vás… 

…přeje Kateřina Rybáriková, 
kazatelka sboru 

Odvrácená tvář 

APOŠTOLSKÁ CÍRKEVHutterské zajímavosti

Hutterské kolonie jsou hlavně v USA a v Kanadě.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Předposlední neděle v říjnu se od roku 
1926 slaví jako neděle misijní. Ve všech 
katolických farnostech světa se lidé 
o této neděli modlí a fi nančně přispívají do 
světového fondu solidarity, ze kterého jsou 
podporovány projekty na pomoc potřebným 
ve všech kontinentech skrze papežská misijní 
díla. Prostředky putují na stavby a opravy 
kostelů, kaplí, far, klášterů, domovů pro staré 
a nemocné kněze, nákupy jízdních kol a a aut 
potřebných pro práci v misiích, na léčebné 
výdaje, vzdělávací programy pro mládež, na 
podporu chudých děti. 

V roce 2016 bylo z České Republiky 
podpořeno 68 projektů na pomoc v Zambii, 
Ugandě, Keni, Bangladéši, Guyaně, Papui 
-  Nové Guineji, na Srí Lance, Jamajce, na 
Filipínách, v Sýrii, Egyptě a Pákistánu. Pomoc 
putovala také do 4 seminářů v Keni, Ugandě, 
Zambii a Nigérii. 

Je krásné, že díky této neděli můžeme 
být součástí velkého díla solidarity 
a lásky, díky kterému se mnoha lidem 
otevírají možnosti lepšího života, dětem se 
dostává možnosti vzdělání a výchovy, aby se 
o sebe uměly lépe postarat. 

Do jednoho misijního díla jsme se měli 
možnost zapojit i v Hustopečích v sobotu 
3. září, kdy se v našem kostele uskutečnil 
benefi ční varhanní koncert na podporu 

stavby kaple v Kachingwe v Zambii. Od 
rodiny, která pomoc Zambii zprostředkovala, 
jsme dostali tento děkovný dopis:

Tolik vzácné kostely…… 
Když nás na jaře požádal otec Bernard 

Makadani Zulu, kněz ze Zambie, o pomoc s 
výstavbou kostela v zambijské vesnici, vše se 
zdálo být jasné! Je třeba sehnat dárce, kteří 
stavbu podpoří. Snem komunity v Kachingwe 
je postavit kostelík, který nabídne lidem 
pastorační péči a zajistí pravidelné sloužení 
mší svatých. Lidé v této oblasti jsou velmi 
chudí a bez pomoci druhých by jejich sen 
nebylo možné uskutečnit. 

Dnes víme, že tato výzva pro stavbu kaple 
pro nás měla daleko hlubší význam. Zambijský 
jáhen Gerald dostal od svého biskupa George 
Lungu poslání vykonat pastorační službu 
v českých a moravských farnostech. Jeho 
úkolem bylo obeznámit lidi v ČR o nedostatku 
kostelů, které schází v oblastech, kde žijí lidé 
plni víry. A my jsme se během návštěv v různých 
farnostech potkávali s mnoha dobrými 
a neobyčejnými lidmi. 

V Kachingwe již s výstavbou začali. Za 
všechny dárce jsou slouženy mše svaté a v 
Kachingwe se denně za lidi z ČR modlí a děkují. 

Kostel bude stát především díky štědrosti 
mnoha dárců, proto patří velký dík farnostem 

a obcím. Radějov, Strážnice, Štítné nad Vláří, 
Holešov, Hodonín, Skalica na Slovensku, 
Vrchlabí, Dolní Lánov, Špindlerův Mlýn, 
Veselí nad Moravou, Hustopeče, Sudoměřice, 
dále Charitě ve Strážnici, Misijnímu klubku 
v Hodoníně, Kongregaci sester sv. Cyrila 
a Metoděje na Velehradě, Kongregaci 
Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži 
a dalším dárcům. 

Velký dík patří také všem, kteří nám během 
této doby vyšli vstříc. PMD za veškerou 
péči během cyrilometodějských oslav 
na Velehradě, všem kněžím, biskupům, 
osobnostem, sudoměřickému starostovi 
S. Tomšejovi, otci Jiřímu, farníkům ze 
Sudoměřic, panu rektorovi v římském 
Nepomucenu, sestrám Boromejkám v Praze za 
jejich péči, rodině R. Šebesty, paní Okénkové, 
Z. Fojtíkovi, překladatelům, řidičům, Optice 
Eff atha, zubařce v Holešově, všem rodinám, 
kněžím a dobrovolníkům, kteří zprostředkovali 
Geraldovi setkání ve farnostech, naší učitelce 
angličtiny a samozřejmě i našim rodinám 
Miklové a Janečkové. 

Díky všem, kteří jste s námi uvěřili, že se 
dílo podaří. Společně s naším zambijským 
přítelem jáhnem Geraldem se nám podařilo 
fi nance sehnat. 

V Sudoměřicích 16. 9. 2016 
Rodina Janečkova

Hustopečská farnost a její misijní dílo

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

V sobotu 17. září jsme navštívili Vídeň. První 
zastávka byla v Mikulově, kde k nám přisedl 
poslední účastník zájezdu, pokračovali jsme 
do Poysdorfu, kde jsme v obchodním domě 
Hofru nakoupili a pokračovali směr Vídeň. 

Cestou v autobuse nám paní průvodkyně 
Bednaříková vyprávěla o historii Vídně, 
jejich panovnících, památkách. Autobus nás 
vysadil na náměstí Švédů. Odtud jsme šli do 
centra, nejdříve ke katedrále sv. Štěpána, 

kde byla první zastávka a první informace. 
Naproti katedrále stojí skleněný dům, v jeho 
skleněné ploše se nádherně odráží věže 
chrámu. Stavba je nejvíce kritizovaná, nejvíce 
fotografována. Také je zde stanoviště kočárů, 
které je možno si pronajmout a projet se 
po Vídni. Pokračovali jsme dále. Viděli 
jsme spoustu nádherných staveb, radnici, 
parlament, Hofburg, další a další významné 
památky, o kterých poutavě vyprávěla paní 
průvodkyně. Procházka tímto historickým 
jádrem trvala dvě a půl hodiny, vrátili jsme 
se zpět ke katedrále sv. Štěpána. Zde byl 
rozchod na posezení v kavárničkách s pravou 
vídeňskou kávou. Vraceli jsme se k soše 
Marie Terezie, kde nás měl nabrat autobus, 
vzhledem k demonstraci, která právě v tuto 
dobu probíhala, byla doprava zastavena na 
delší dobu. Bylo to neplánované zdržení, 
takže už nám nevyšel čas na návštěvu 
plánovaného Schönbrunnu a jeho zahrad. 
Je to důvod k další návštěvě hlavního 
rakouského města. Velké poděkování patří 
paní průvodkyni Bednaříkové.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Poznávali jsme historii a krásy Vídně

 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE
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Ani v uplynulých letních měsících členové 
Klubu historie a vlastivědy Hustopečska 
nezaháleli. V červnu jsme nejen pro členy 
uspořádali setkání s Mgr. Martinem Novákem, 
PhD., jedním z autorů expozice v nově 
otevřeném archeoparku v Pavlově. S ním 
jsme zavítali pod Pálavu do období lovců 
mamutů. Získali jsme zajímavé informace, 
které vyvracely zažité pravdy z dějepisu z dob 
naší školní docházky. 

V červnu, i když sluníčko pálilo, jsme vyrazili 
opět za poznáním. Zavítali jsme nejdříve 
do Veselí nad Moravou, kde nás očekávali 
na Panském dvoře. Skupina nadšenců 
zde vybudovala muzeum z předmětů 
sesbíraných po obci a mapujících život v 
dřívějších dobách, část expozice je věnována 
artefaktům zaměřeným na výrobu elektřiny. 
Nedaleko místního zámku totiž stojí 
zachovalá vodní elektrárna, kterou jsme si 
také prohlédli.   

Další zastávka v archeoskanzenu Modrá 
u Starého Města nás zavedla do období 
Velké Moravy. Každý, kdo sem zavítal, byl 
nadšený prezentací života prostých lidí i 
knížat 9. století. V sousedství nás okouzlil 
areál Živá voda. V podvodním tunelu, který 
je ojedinělým experimentem v rámci celé 
Evropy, jsme pozorovali život sladkovodních 
ryb v jejich přirozeném prostředí 
z bezprostřední blízkosti.

Výlet jsme završili návštěvou baziliky na 
Velehradě, zde jsme v doprovodu průvodkyně 

mohli nahlédnout do všech zákoutí známé 
památky.

Pravidelně se o prázdninách vydáváme 
k sousedům na Slovensko. Po několika 
letech se vracíme jen nedaleko za hranice. 
Nejdříve jsme zamířili do Kopčan do 
císařského hřebčína, který je postupně 
rekonstruován. Najdete zde exponáty starší 
než tisíc let nebo předměty zaměřené na 
zemědělství a chov koní. Románský kostelík 
sv. Margity Antiochijské patří mezi památky, 
které jsme nemohli vynechat. Město Holíč 
bylo druhým zastavením. Chátrající zámek 
neskýtá příliš optimistický obrázek. Spoustu 

investic spolykaly opravy bastionů s vodním 
příkopem, vybudování bylinkové zahrady 
aj. Poslední zastávkou byla Skalica. Z široké 
nabídky historických památek města 
jsme zvolili secesní kulturní dům spojený 
s architektem D. Jurkovičem, rotundu sv. 
Juraja, ledovnu, mlýn bratří Pilárikových či 
farní kostel sv. Michala Archanděla, jezuitský 
kostel sv. Františka Xaverského a evangelický 
kostel. V letním období o víkendech provází 
místní studenti všechny zájemce o historii 
města zdarma.

Již sedmým rokem pořádáme pro zájemce 
místní, z blízkého či vzdáleného okolí 

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

Takto vtipně nazval svoji přednášku 
středoškolský učitel pan Mgr. Pavel Klement 
z Gymnázia v Kloboukách u Brna. Ve středu 
14. září 2016 zavítal do Klubu historie a 
vlastivědy v Hustopečích, aby nám přednesl 
nejnovější poznatky z vesmíru. Bylo znát, že 
vyučuje své mladé svěřence fyzice opravdu 
svědomitě a zajímavě. Upoutal nás živým 
projevem a spoustou faktů a zajímavostí 
z naší Sluneční soustavy. Vyprávěl o jejím 
vzniku, Mléčné dráze, jednotlivých planetách 

i s jejich přidruženými měsíci tak, jak je 
známe i neznáme. Mimo jiné o přehodnocení 
nejmenší bývalé planety Sluneční soustavy 
Pluta do kategorie trpasličích planet. Je to 
druhý největší „trpaslík“ po Eris, jež obíhá 
okolo Slunce. 

Svůj výklad Pavel Klement doplnil pohotově 
promítáním rozsáhlé barevné fotografi cké 
dokumentace. Byli jsme tak zaujati jeho 
vyprávěním, že jsme ani nepostřehli, že 
uplynulo od začátku už půl druhé hodiny. 

Pan Klement se o astronomii zajímá už 
od svých chlapeckých let, kdy jezdíval do 
Hvězdářského planetária v Brně pro poznatky 
a přímá pozorování. Že je astronomie jeho 
koníčkem a srdeční záležitostí, je znát na 
první poslech. O to víc jsme byli rádi, že se 
o své nepřeberné vědomosti a poznatky 
rozdělil i s námi. Vřelý dík, pane učiteli!

Za klub historie a vlastivědy Hustopečska 
Iva Štěpánková, kronikářka

Co je nového u nás doma ve Sluneční soustavě

Podle plánu jsme v úterý 20. 9. uskutečnili 
zájezd na zámek Valtice a Mikulov. První 
zastávka byla na zámku Valtice. Prohlédli 
jsme 21 sálů. Obdivovali jsme důmyslnost 
majitelů, architektů. Měli zavedené topení 
do všech místností, měli také koupelny 
s teplou vodou, splachovací záchody. 
Nádherné sály s krásnými malbami. V roce 
2014-2015 došlo díky fondům EU a úsilí 
Národního památkového ústavu k velkorysé 
obnově jízdárny a v původních historických 

obvodových zdech byla vystavěna prostorová 
replika pozdně barokního (klasicistního) 
divadla. Ve druhém poschodí zámku je 
unikátní výstava korunovačních klenotů 
z Evropy, Asie a Afriky. Také jsou tam čtyři 
sály čínského bronzového pokladu. Velmi 
zajímavá, krásná výstava.

Po obědě jsme jeli do Mikulova, kde jsme 
měli domluvenou prohlídku historického 
náměstí, židovské čtvrti a Dietrichsteinské 
hrobky. Měli jsme velmi šikovnou průvodkyni, 

která nás dopodrobna informovala o historii 
jednotlivých památek. Svůj výklad vždy 
ozvláštnila nějakou historkou vztahující 
se k jednotlivým stavbám. Byl to velice 
náročný výlet, ale hodně jsme toho viděli 
a dostali jsme hodně informací. Žasli jsme 
nad krásami, které pro nás zanechali naši 
předci. Jsme hrdi na to, že je to zde na jižní 
Moravě. 

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně svazu

Navštívili jsme zámky ve Valticích a v Mikulově 

Léto v Klubu historie

Zlatokopové na táboře Na stará kolena.
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HUSTOPEČŠTÍ VINAŘI

Kdo měl v sobotu 10. září chuť na dobré 
jídlo a víno, přišel do Vinařské uličky, kde 
se konal šestý ročník nesoutěžní přehlídky 
vín. Tu pořádal vinařský spolek Krajcperk 
a přátelé.

Krásné počasí nahrávalo dobré náladě 
a cimbálová muzika Donava navodila 
atmosféru, která přilákala nejednoho 
kolemjedoucího cyklistu.

„Nápad na tuto akci vzešel už před mnoha 
lety z řad vinařů z Krajcperku, kteří chtěli 
představit svá vína nejen hustopečským, 
ale i širšímu okolí,“ popsal vznik nesoutěžní 
přehlídky jeden z organizátorů akce, Jan 
Stehlík.

Návštěvníci mohli ochutnat přes 200 vzorků 
vín, které zahrnovaly všechny odrůdy, které 
se v Hustopečích pěstují. K zakousnutí byly 
připravené domácí pomazánky, kachní játra 
se sádlem a dokonce se rožnilo i sele.

„Já jsem tu dnes poprvé a musím říct, že se 
mi tu moc líbí. O akci jsem se dozvěděla na 
webu Hustopečí, a protože je dnes tak krásně, 
tak jsme i s manželem vyrazili. A vůbec 
nelitujeme, skvěle se bavíme,“ prozradila 
nám paní Marie K. z Hustopečí.

„Naše přehlídka je určena pro všechny, 
kteří mají rádi dobré víno. Za ty roky už se 
dostala do povědomí místních a jsme rádi, že 
k nám jezdí i naši kamarádi z vesnic okolo,“ 

pochvaloval si návštěvnost Stehlík.
Kdo přehlídku promeškal, může 

vinaře z Krajcperku potkat i na letošních 
Burčákových slavnostech, kde budou coby 
Podzemní vojsko dohlížet na zdárný průběh 
oslav.

Veronika Nováková

Ve Vinařské uličce se koštovalo. Letos už pošesté
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tábory Na stará kolena. Ve třech letošních 
turnusech se v nich vystřídalo 70 účastníků. 
Na dvou turnusech s podtitulem „Na Aljašku“ 
se účastníci potýkali s mnoha úkoly, než 
se dostalo na rýžování zlata. Třetí turnus 
„Tančírna“ byl koncipován jako taneční 
soustředění zejména pro účastníky (a nejen 
pro ně) kroužku country tanečků. Účastníci 

táborů během pobytu navštívili židovskou 
čtvrť v Třebíči a sklárnu v Janštejně. Příjemné 
počasí letošního léta zpříjemnily vycházky do 
lesa plného hub a dny plné zábavy.

V měsíci září začíná opět přednášková 
činnost klubu. Pozvali jsme mezi nás Mgr. 
P. Klementa, abychom se dozvěděli, co je 
nového u nás doma ve Sluneční soustavě. 

Každou středu se začínají scházet 
i příznivci country tanců. Procvičujeme 
a zdokonalujeme již naučené a připravujeme 
nové tance. Víme totiž, že tanec je nejen 
souznění pohybu s hudbou, ale i nástroj 
pro rozvoj pohybové paměti, která je velmi 
důležitá k posilování dobře fungujícího 
mozku.                                                                 –DuP-

Akci pořádal vinařský spolek Krajcperk a 
přátelé.

Ve Vinařské uličce bylo připraveno k ochutnání na 200 vzorků.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany 

o součinnost při pátrání:

• Neznámý pachatel v době od 8.30 hodin 
dne 24.8.2016 do 9.15 hodin dne 26.8.2016 
v Hustopečích z rodinného domu Žižkova 
čp. 825/39 odcizil pokladničku s fi nanční 
hotovostí 4 000,- Kč, zlatými řetízky, prsteny 
a šperky v hodnotě 16 700,- Kč, vkladní knížku 
a další písemnosti. 

• Neznámý pachatel v době od 20.00 hodin 
dne 5.9.2016 do 16.00 hodin dne 7.9.2016 
nezjištěným způsobem bez zjevného násilí 
vnikl do suterénu bytového domu na ulici 
Větrná č. 2 v Hustopečích, kde ve dveřích 
vedoucích do místnosti kočárkárny vyvrtal 
v jejich středu celkem tři otvory, následně 
nezjištěným způsobem dveře vypáčil a odcizil 
zde odstavené jízdní kolo zn. STR GOMA 
MAXIS oranžovo-bílé barvy s hydraulickými 
brzdami. Nezjištěným způsobem vnikl do 
sklepní kóje, odkud odcizil horské jízdní 

kolo zn. MTB ROCKRIDER 52 BL černé barvy, 
výrobní číslo 000001505672. 

S případnými poznatky k pachatelům 
uvedených skutků se občané mohou obrátit 
osobně přímo na OOP ČR Hustopeče, Husova 
ulice 7, nebo telefonicky (i anonymně) 
na tel.: 974 632 741, nebo na linku 158. 
Občané mohou také využít Schránku důvěry 
umístěnou na budově OOP ČR Hustopeče, 
vedle vchodových dveří. 

Za projevenou vstřícnost děkujeme. 

Okoštovat vína přišli místní i přespolní.
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SPORT
STOLNÍ TENIS

Prázdniny skončily a nová stolnětenisová 
sezona klepe na dveře. Již na konci září se 
opětovně rozběhl kolotoč mistrovských 
utkání v dlouhodobých soutěžích stolního 
tenisu. A oddíl stolního tenisu AGROTECU 
Hustopeče bude opět bojovat na více 
frontách. 

„A“ družstvo bude startovat ve druhé lize. 
Složení družstva se oproti loňsku nezměnilo, 
a tak budeme patřit k největším favoritům 
soutěže. Vloni jsme skončili na druhém 
místě a těsně nám unikl postup do první ligy. 
Naskytla se sice možnost odkoupit licenci 
pro první ligu, ale to jsme rozhodně odmítli. 
Postup si chceme vybojovat sportovní cestou. 
Zda se to podaří, uvidíme v průběhu sezony, 
ale pokud kádr družstva ve složení Hoferik, 
Hort, Mesaroš, Dvořáček, Janoušek a Růžička 
nebude čelit nějakým zdravotním výpadkům, 
mělo by se to podařit. Navíc uvažujeme, že 
v průběhu druhé poloviny sezony, pokud 
budeme mít naději na postup, posílíme 
o našeho odchovance Antonína Schwarzera. 
A s ním v družstvu by už postup neměl 

uniknout. Ale to moc předbíháme. 
Ostatní naše družstva budou hrát krajské 

a okresní soutěže. Novinkou pro nadcházející 
sezonu je účast našeho oddílu v soutěži 
Český pohár, bude to naše premiérová účast 
v soutěži a uvidíme, kam až se dostaneme. 

V soutěžích dorostenců bude zaměřena 
pozornost na Filipa Růžičku, který je aktuálně 
na 12. místě republikového žebříčku. 
Nicméně udržet toto vynikající postavení 
nebude vůbec jednoduché. 

Nejenom mistrovské soutěže jsou náplní 
činnosti oddílu stolního tenisu, v listopadu 
budeme opět pořadatelem celostátního 
bodovacího turnaje v kategorii staršího žactva 
a dorostu. Je to turnaj nejvyšší kategorie A* 
a účastní se ho pravidelně přes 300 hráčů 
a hráček z celé republiky. Rovněž tak budeme 
pořadatelem okresních turnajů mládeže. 
Sezona tak začíná a my všichni v oddíle se již 
těšíme.

Jan Matlach, předseda oddílu 
hustopečského stolního tenisu

Stolní tenisté Agrotecu zahajují novou sezonu

První zářijovou sobotu 3. září 2016 se na 
Ranči Dalu v Kozohlodech konalo Národní 
fi nále NBHA Czech Republic ve westernových 
rychlostních disciplínách.

NBHA Czech Republic je asociace zaměřená 
na rychlostní disciplíny Barrel Race 
a Pole Bending. Tato organizace je součástí 

nadnárodního systému barelových asociací 
působících ve 22 zemích po celém světě, 
které spojují jednotná pravidla a systém 
soutěží. Z národního mistrovství se jezdci 
kvalifi kují na mezinárodní soutěže.

Na Ranči Dalu se závodilo ve třech 
kategoriích - OPEN, YOUTH (mládež) 

a HOBBY. Kategorie OPEN a YOUTH je pouze 
pro jezdce kvalifi kované na národní fi nále. 
Letos se mohli jezdci účastnit celkem pěti 
závodů, kde získávali potřebné body pro 
kvalifi kaci na národní fi nále.

Byli zde tak k vidění ti nejlepší jezdci z celé 
republiky v disciplínách Barrel Race a Pole 
Bending. Za Hustopečský ranč Valkýra zde 
bojovali v kategorii open – Jana Sigmundová 
s koněm Jacs Little Zip a v kategorii juniorů 
Lucie Chládková s koněm M Smart Princess.

Jezdci, kteří nasbírali největší počet bodů, 
již mají své tituly:

HIGHPOINT CHAMPIONI 2016:
1D BARREL RACE OPEN: Kristýna Tesařová
2D BARREL RACE OPEN: Iveta Šedivá
3D BARREL RACE OPEN: Jana Sigmundová

1D POLE BENDING OPEN: Gabriela Aujeská
2D POLE BENDING OPEN: Iveta Šedivá
3D POLE BENDING OPEN: Jana Sigmundová
1D POLE BENDING YOUTH: Lucie Chládková

Irena Prudká

← Jana Sigmundová na westernových 
závodech. fo
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JEZDECTVÍ
Jana Sigmundová z Valkýry bojuje na westernových závodech

Termíny říjnových domácích utkání

II. Liga
so 15.10. 15.00
TJ Agrotec Hustopeče – TJ Nový Jičín

ne 16.10. 10.00 
TJ Agrotec Hustopeče – KST Jeseník

Krajská soutěž I. třídy
po 29.10. 17.30 
TJ Agrotec Hustopeče – Blansko C

Okresní přebor I. třídy
pá 7.10. 18.00 
TJ Agrotec Hustopeče – Kobylí B

pá 28.10. 18.00 
TJ Agrotec Hustopeče - Troskotovice

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004
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Podzimní část atletické sezóny zahájili 
mladí hustopečští atleti tradičně na 
Evropských hrách mládeže v Brně. Tento 
závod je největší akcí tohoto typu v Evropě 
a letos se ho zúčastnilo rekordních více než 
1 500 závodníků ze čtrnácti zemí Evropy. 
V některých disciplínách spolu závodilo až 
160 mladých atletů. Naši se zde neztratili. 
Dosáhli na rekordní počet umístění do první 
dvacítky. Celkem jich bylo patnáct, z toho 
navíc pět v elitní desítce.

„Myslím si, že to jenom potvrzuje stoupající 
úroveň hustopečské mládežnické atletiky,“ 
konstatuje spokojeně vedoucí oddílu Zbyněk 
Háder. „Zatímco loni jsme měli šest umístění 
do dvacítky, letos jich bylo patnáct. Z naší 
výpravy, která měla 24 členů, se může každý 
druhý závodník pochlubit tímto skvělým 
výsledkem. To je důkaz, že nemáme v oddíle 
jen ojedinělé talenty, ale docela širokou 
paletu úspěšných dětí. Sice jsme nepřivezli 
medaili, ale pět umístění mezi elitní desítkou 
považuji za velmi dobrý výsledek,“ zhodnotil 
výkony svých svěřenců Zbyněk Háder.

Nejlepšího výsledku na Evropských hrách 
dosáhla Kristina Špačková v běhu na 800 m, 
ve kterém skončila na 5. místě v čase 2:32,03 
min. Potvrdila tak své postavení v žebříčku 
této disciplíny a oproti loňskému roku se 
posunula o šestnáct příček výš. 

Tradičně se dařilo hustopečským atletům 
v jejich silné disciplíně – skoku vysokém. Další 
čtyři umístění v desítce patří právě jim. Skvělé 
zlepšení osobního rekordu o sedm centimetrů 
přineslo Denise Stehlíkové nádherné 
6. místo ve své kategorii za výkon 152 cm. 
Mezi nejmladšími výškařkami jsme měli velké 
želízko v ohni v podobě Venduly Zemčíkové. 
Bohužel drobné zranění v průběhu závodu 
ovlivnilo její výkon, a tak se musela spokojit 
tentokrát „pouze“ se 7. místem za výkon 
126 cm. Stejný výkon a 8. příčku vybojovala 
ve stejné kategorii Marie Bohdálková, pro 

kterou to byl její nový osobní rekord. Další 
výškařkou v elitní desítce je Adéla Stehlíková, 
která skončila ve své kategorii na 9. místě za 
143 cm.

„Evropské hry jsou pro nás vždycky 
takovým malým svátkem,“ prozradila nám 
trenérka atletického oddílu v Hustopečích 
Michaela Houdková. „Slavnostní nástup 
v pondělí večer na stadionu vypadá jako malá 
olympiáda. Jednotlivé výpravy nastupují 
s vlajkami, nechybí ohňostroj a osobnosti 
našeho sportu. My jsme letos poprvé 
nastupovali s novou oddílovou vlajkou 
v barvách města a také s novými maskoty. 
Prostě jsme si to užívali, jak děti na ploše, 
tak rodiče v hledišti,“ dodává s úsměvem 
Houdková.

Výčet hustopečských úspěchů pokračuje 
výkony ve druhé desítce pořadí. Opět je 
zde nejčastěji zastoupen skok vysoký, ale 
také oštěp, dálka, koule nebo běh na 800 
m. Tady je stručný přehled: Ondřej List (11. 
místo, oštěp), Štěpán Prokeš (11. místo, 

výška), Vojtěch Prokeš (13. místo, výška 
a 14. místo, 800m), Marie Vrbová (15. místo, 
výška), Agáta Šamalíková (17. místo, koule), 
Romana Maděřičová (17. místo, výška), 
Denisa Stehlíková (17. místo, dálka), Leona 
Zemčíková (19. místo, oštěp a 20. místo, 
výška). A takhle bychom mohli pokračovat 
umístěním v další desítce. Ke kladům 
vystoupení na Evropských hrách rozhodně 
patří i 26 osobních rekordů, které si na své 
konto hustopečští atleti připsali.

„Myslím si, že je potřeba naše závodníky 
pochválit. Podávali výkony většinou na 
hranici svých osobních rekordů a někteří je 
i překonali. A těch výkonů v první dvacítce 
mohlo být i více, kdyby nebylo drobných 
zranění. Ale i to ke sportu patří. Rozhodně 
jsme ukázali, že se k těm medailovým 
pozicím přibližujeme a možná už příští rok 
na některou medaili zaútočíme,“ plánuje 
Zbyněk Háder.

-had-

Mistrovství Moravy a Slezska družstev 
staršího žactva hostil letos stadion 
v Šumperku. V rámci okresního výběru 
nás zde reprezentovala šestice závodníků. 
Nejlépe si vedl Ondřej List v běhu na 800 m, 
který v novém osobním rekordu 2:17,35 min. 

vybojoval sedmou příčku. Jen o jednu příčku 
níže skončila věkem ještě mladší žákyně 
Kristina Špačková, rovněž v běhu na 800 m. 
Body pro družstvo brala i Leona Zemčíková, 
díky osobnímu rekordu v hodu oštěpem 
22,38 m. Jen těsně za bodovanou desítkou 

skončila Denisa Stehlíková ve výšce (145 cm) 
a v dálce (457 cm). Naše děvčata bodovala 
i ve štafetě na 4x300 m. V celkovém pořadí 
se naše družstva umístila na šestém místě 
(děvčata) a 8. místě (chlapci) na Moravě. 

–had-

Mistrovství Moravy staršího žactva družstev

I čtvrté pokračování Zajícovy ligy pro mladé 
atlety, které se konalo v Oslavanech, ovládli 
suverénně závodníci z Hustopečí. Získali 
celkem 46 medailí, z toho hned 15 zlatých 

a upevnili si své vedoucí postavení v tomto 
seriálu atletických závodů. Před posledním 
závodem v Moravském Krumlově v polovině 
října mají již náskok tří hlavních bodů, který 

jim dává velkou šanci na celkové vítězství. 
Pokud se jim podaří letos zvítězit, bude to 
jejich třetí vítězství v posledních čtyřech 
letech.                                                                        –had-

Atleti si v Oslavanech upevnili vedení

ATLETIKA
Výborné výkony atletů na Evropských hrách
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PLAVÁNÍ
Začíná zimní část plavecké sezony
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GAROMA maraton, Brno 5.7. 2016.

Plavci Fakultního klubu plavali a závodili 
i v létě. Karolína Černá si vyplavala v Opavě 
stříbrnou medaili na Mistrovství ČR 
v dálkovém plavání na trati 5 km.

V srpnu se čtyři holky účastnily plaveckého 
kempu pořádaného účastnicí OH Martinou 
Moravčíkovou v Mariánských Lázních.

Dvě naše plavkyně dokonce sbíraly 
zkušenosti na kempu v USA.

V posledním prázdninovém týdnu se pak 
skoro všichni (10 ze 14) sešli na soustředění 
v Němčičkách.

Tak jako v předchozích letech se s plavci 
budete potkávat v hustopečském bazénu,

 

a to čtyřikrát týdně v odpoledních hodinách.
Pravidelné tréninky jsme již zahájili, 

a dokonce jsme absolvovali už i první závody. 
V sobotu a neděli 10.a 11. září jsme bojovali 
ve Znojmě na Velké ceně.

A výsledek?
Protože se jednalo o závody bez rozdílu 

věku, je úspěchem, zejména u žáků 
a mladších dorostenců, účast ve fi nále 
společně s dospělými plavci. A to se podařilo 
několikrát.

V první desítce se umístili:
• Žákyně:  
Karolína – 7. místo 100 Z

• Dorostenci: 
Nela – 7. místo – 50 Z
Michal – 8. místo – 100 Z a 10. místo 200 PZ
Radka – 5. místo 50 a 200 P a 6. místo 100 P

Od října mohou i vaše děti navštěvovat 2x 
týdně hodinu plavání. Jedná se o kondiční 
plavání. Více informací naleznete na www.
sportnemcicky.cz.

Renata Podešťová, 
Fakultní klub Brno, skupina Hustopeče

„Doskoč si na olympiádu s Radkem Juškou,“ 
to byl název závodu ve skoku dalekém, který 
se uskutečnil v Břeclavi u příležitosti otevření 
čtyř nových sektorů na skok daleký na 
tamním atletickém stadionu. A náš úspěšný 
olympionik byl patronem akce, na které 
se představila i skupinka hustopečských 
závodníků.

Radek Juška pochází ze Staroviček 
u Hustopečí a atletické mládí strávil 
právě na tomto stadionu. Dobrý vztah má 
i k Hustopečím, kde chodil do školy a často 
závodil na výškařském mítinku Hustopečské 
skákání. Proslavil se však nejvíce v dálce, 
kde získal stříbrnou medaili na halovém 
Mistrovství Evropy, probojoval se do fi nále 
Mistrovství světa a nedávno reprezentoval 
Českou republiku na OH v Riu, kde skončil na 
13. místě.

V samotném závodě byli úspěšní i naši 
mladí atleti. Vybojovali celkem sedm medailí 
a vytvořili si několik osobních rekordů. Své 
kategorie vyhráli mladší žáci Vojtěch Prokeš 
a Kristina Špačková, stříbro vybojovala Denisa 
Stehlíková, Vendula Zemčíková a Nikola 
Seďová. Medailovou sbírku doplnily bronzem 
ještě Martina Galburová a Karin Krejčiříková. 

Z výborných výkonů všech závodníků je 
potřeba vyzdvihnout nový osobní rekord 
starší žákyně Denisy Stehlíkové, která skočila 
vynikajících 476 cm a její mladší kolegyni 
Kristinu Špačkovou za výkon 450 cm. Ke 
skvělému výkonu všech závodníků přispěl 

nejen nový povrch, ale i Radek Juška, který 
našim závodníkům držel palce. Odměnou 
jim byl pak podpis a fotka tohoto našeho 
výborného atleta.

-had-

Radek Juška povzbuzoval hustopečské skokany

Hustopečské mladé atletky s Radkem Juškou.
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INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004
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Mgr. Petr KNAP
advokát 

V důsledku změny místa provozování advokátní 
činnosti byla k datu 1. 9. 2016 ukončena praxe 

na adrese Janáčkova 1, Hustopeče a od
 1. 1. 2017 bude advokátní činnost provozována 
na adrese Bratislavská 27, Hustopeče, I. patro. 

Nadále je praxe a poskytování služeb 
provozováno na adrese

 Lednice, 21. dubna 58, tel. 602 718 784

Restaurace U Halmů

Po dobu této akce se v restauraci nekouří

Hustopeče, Brněnská 1
Tel.: 519 413 921

Vás zve ve dnech 21. – 22. října 2016
na

ZVĚŘINOVÉ
HODY

www.halm.cz
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BYTY HUSTOPEČE
Ulice Generála Peřiny

Petr Cicvárek
tel.: 739 444 139 • petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz 

ZAHAJUJEME!
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Léto je pomalu a jistě minulostí, období 
odpočinku, dovolených a prázdnin opět 
uteklo jako každý rok, a proto mi dovolte 
informovat vás, co je nového na realitním 
trhu v Hustopečích a okolí. Začal bych 
informací, že se naše působení na trhu opět 
rozšířilo a od 1.září jsme úspěšně otevřeli 
novou pobočku v Pohořelicích. Hustopeče 
a Pohořelice toho mají hodně společného, tak 
věřím, že se nám tam bude dařit minimálně 
jako tady. 

Další pozitivní informací je úspěšné 
ukončení projektu bytového domu Jankov 
na ulici Nádražní v Hustopečích. Celkem 14 
bytů a 2 komerční prostory se nám povedlo 
prodat klientům již v předprodeji během 
2 měsíců. Asi nejvíce potěším klienty, kteří 
mají zájem o pronájem v Hustopečích, jelikož 
80 % bytů z tohto projektu bude v nejbližší 
době k pronájmu. Jejich majitelé si je 

pořídili na investici. Byl  nejvyšší čas, jelikož 
poptávka po pronájmech v Hustopečích je 
gigantická. Pro vaši představu uvedu příklad. 
V pátek jsem vložil do inzerce na pronájem 
byt 2+kk a do neděle jsem měl 12 zájemců 
o prohlídku. Byt se hned další týden pronajal. 
Poloha bytového domu Jankov a použití 
těch nejnovějších materiálů jsou nejlepším 
předpokladem pro kvalitní bydlení téměř 
v centru města, s dobrou dostupností na 
nádraží a nízkými měsíčními náklady na 
bydlení. Na výběr budou možné dispozice 
1+kk a 2+kk od 30 do 60 m2. 

V případě, že zvažujete prodej vaší 
nemovitosti, tak nás neváhejte kontaktovat. 
Ceny bytů jsou historicky na nejvyšších 
cenách a díky projektu bytového domu 
Jankov máme k dispozici databázi několika 
desítek zájemců o koupě bytu, na které se 
již nedostalo. Mohu vám proto garantovat 
velice rychlý obchod, postaráme se 
o vše potřebné. Máme mnoho poptávek 
i na domy či komerční nemovitosti v našem 
okolí. Jestli chcete prodat dům nebo byt 
za výhodnou cenu, je teď ten ideální čas. 
Poptávka je vyšší než nabídka.

Co dodat závěrem? Vidíte, že jsme i přes 
letní období nenechali nic náhodě a snažíme 
se neustále oživit realitní trh v Hustopečích 
a okolí. Díky profesionálnímu přístupu 
a právnímu zázemí jsme vám pořád 
k dispozici na ulici Dobrovského 2

 

v Hustopečích. Již dlouhodobě je nám oporou 
naše pobočka v Brně, díky které se nám 
daří prodávat nemovitosti v Hustopečích 
za co nejvyšší ceny klientům z Brna a okolí, 
pro které jsou naše nemovitosti čím dále 
více zajímavé.  A určitě se máte na co těšit, 
protože již pracujeme na dalším projektu, ale 
o tom až příště…..

Přeji vám všem krásný podzim, hodně úrody 
ve vinohradech a hlavně mnoho zdraví!

Erik Lipnický
Ředitel pobočky 

Schmidt-reality Hustopeče
tel: 774 241 009

email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

Novinky a vývoj realitního trhu v Hustopečích
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 Erik Lipnický
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KLÍČOVÁ SLUŽBA
• autoklíče s čipem
• bezpečnostní dveře, mříže, trezory...
• široký výběr zámků a vložek
• čalounění dveří, shrnovací dveře
• nouzové otevírání dveří a aut

OTEVÍRACÍ DOBA
po – pá: 8:30 - 12:30 13:00-17:00 hod.
so: 9:00 - 12:00

Mob.:728 553 010e-mail: zamkyvalis@seznam.cz
www.zamky-valis.cz

Shopping Center Břeclav
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci srpnu 2016
01.08.1929  Jindřich Povolný
05.08.1933  Eva Šponerová
06.08.1921  Marie Bőhmová
06.08.1934  Jindřiška Romanová
09.08.1931  Helena Vidlárová
12.08.1935  Anežka Manková

17.08.1922  Růžena Wetterová
24.08.1929  Marie Holcapfl ová
29.08.1933  Marta Šopfová
29.08.1934  Miloslava Klepáčková
31.08.1924  Josef Hanák

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 19. 9. 2016

Neuplyne snad ani jediný den, aby nás 
reklama ve sdělovacích prostředcích 
nemasírovala nabídkou nejrůznějších 
pojistných produktů. Houfy agentů táhnou 
krajem a přesvědčují, že právě s nimi sjednaná 
smlouva zaručí celoživotní štěstí. Někdy 
skutečně můžete tento produkt potřebovat; 
abyste však uměli rozhodnout, jaká rizika 
a v jaké výši je nanejvýš nutné zajistit a kdy 
se naopak jedná už jen o sponzorování 
pojišťoven a pojišťováků, je třeba se ve věci 
alespoň rámcově orientovat.

Dnes je pojišťovnictví jistě velmi zajímavý, 
celosvětově rozšířený byznys. Jak to ale 
vlastně všechno začalo?

Je známo, že Féničané, ve starověku 
jeden z obchodně nejúspěšnějších národů, 
založili svoji prosperitu na vynikajícím 
mořeplaveckém umění. Obchodní lodě 
brázdily vlny Středozemního moře 
a rozšiřovaly oblast fénického vlivu do stále 
vzdálenějších míst. Mimo jiné založili Kartágo, 
které později svým vlivem konkurovalo 
i všemocnému Římu a málem se mu podařilo 
jej vojensky porazit, a na severozápadě 
obchodní centrum Massilii, kterou dnes 
známe pod názvem Marseille. Ovšem situace 
nebyla tak úplně idylická. Flotilám hrozila 
mnohá nebezpečí, počínaje mořskými 
bouřemi a konče nájezdy pirátů. Každoroční 
ztráty na lodích i posádkách byly značné. 
Náklady na stavbu lodí tehdy, podobně jako 

dnes, byly nemalé.
S piráty se pokoušeli Féničané vypořádat 

v té době obvyklým způsobem. Pokud jim 
některý z nich padl do rukou, velmi pomalu 
ho zaživa stáhli z kůže. Systém příliš dobře 
nefungoval, nájezdy pirátů neřídly. A na 
špatné povětrnostní podmínky tento postup 
neměl vliv vůbec, ačkoli se rituální popravy 
provozovaly jako oběť příslušným bohům, 
kteří měli tenkrát počasí na starosti.

Pokud přišel o galéru či dvě bohatý rejdař, 
určitě mu pár dní nechutnalo. Ale majitel 
pouze jedné či dvou lodí byl ohrožen přímo 
existenčně. Problém vyžadoval řešení, a to 
rychle.

Jak už asi tušíte, princip pojištění byl 
záhy na světě. Jestliže se několik, řekněme 
patnáct, co do majetku menších majitelů 
obchodních lodí dohodlo na společném 
podniku a vložilo do něj jako základní 
kapitál každý jednu galéru, pak v případě 
ztráty jedné či dvou z nich utrpěl společný 
podnik ztrátu ve výši jedné či dvou patnáctin 
celkového majetku. Nikdo ze zúčastněných 
však nezůstal na mizině, což by se stalo 
obchodníkovi samotnému. A pokud podnik 
odkládal v průběhu roku část zisku stranou, 
nebyl problém fl otilu opět doplnit. 

Dnes již není třeba zakládat vlastní 
pojišťovnu, pokud snad nehodláte v této 
lukrativní oblasti podnikat. Postačí, pokud 
s dostatečně kapitálově vybavenou institucí 

(pojišťovnou) uzavřete dohodu (pojistnou 
smlouvu), že za určitou úplatu (pojistné) 
převezme na sebe předem určené riziko, 
jež by pro vaše domácí či podnikatelské 
hospodaření znamenaly vážné ohrožení. 

Z uvedené archaické historky plyne 
několik poměrně současných doporučení:

•  Rizika, která jsou pro náš profesionální či
 osobní život kritická, je třeba zajistit.
•  Zajišťujeme jen taková rizika, která  
 nejsme sami schopni zvládnout.
•  Povšimněte si obratu „předem určené
 riziko“ – při uzavírání smlouvy je třeba
 se ujistit o tom, co je a co není pojištěno;
 pokud to zjistíte až při pojistné události,
 pravděpodobně budete příštích pár dnů
 bez nálady.
•  Důležitým prvkem zajištění je tvorba
 vlastních majetkových rezerv – jak se
 zvyšují, snižuje se nutnost pojištění, 
 a o to více prostředků můžeme využít pro
 jiné účely.

Iva Hlavinková, hypoteční specialista
Další rady a tipy najdete zde: www.

ivahlavinkova.cz
Své dotazy z fi nanční oblasti můžete 

posílat na e-mail rozkova@hustopece.cz, do 
předmětu zprávy napište Finanční poradna.

Vyznejte se ve vašich penězích. 8. díl: Historie pojišťovnictví

FINANČNÍ PORADNA
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Vzpomínky

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

Dne 19. října by se dožil 45 let
pan LADISLAV SADÍLEK

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

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

MARTA KOTONOVÁ
* 1. 6. 1959   † 22. 10. 2012

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho, 

který nám moc schází.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
S láskou manžel, děti a brácha.

Dne 9. 8. 2016 by se dožila 72 let 
naše maminka 

paní MARIE DVOŘÁČKOVÁ 
a dne 19. 8. jsme vzpomněly 

10. výročí jejího úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Dagmar a Hana s rodinami. 
Sestra Helena Smolková s rodinou

Poz.: Redakce HL se omlouvá za opožděné otištění vzpomínky.

Nikdy již nezazní Tvůj hlas, 
ruku Ti v tento den nepodáme, 

abychom ti mohli popřát k Tvým narozeninám, 
jen kytičku květů na hrob dát a stále vzpomínat. 

Dne 26.10.2016 by se dožil 90 let
 pan FRANTIŠEK BABÁČEK z Hustopečí 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají děti s rodinami. 

Kdo žije v srdci těch, které opustil,
 ten neodešel.

Dne 17. října 2016 by se 
pan KAREL TRILLA 

dožil 70 let a dne 22. září 2016 
uplynulo 5. smutné výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomíná manželka,
 dcery a syn s rodinami.

Dny plynou jak tiché řeky proud, 
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout ... 

Dne 24. října vzpomeneme 15. výročí,
kdy od nás navždy odešel 

pan ALOIS HOLACKÝ z Hustopečí 

S láskou a úctou vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Dne 24. října 2016 to bude 6 let 
co nás opustil 

pan JAN KRAJÍC

S láskou a vždy se vzpomínkou 
vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Dne 6. října 2016 by se 
pan MIROSLAV GRBAVČIC z Hustopečí

 dožil 77 let.
6. října 2016 vzpomeneme 1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila  
paní HANA GRBAVČICOVÁ rozená Doláková

S láskou vzpomínají synové Honza a Martin, vnoučata Marek
 a Honza, Mirka, Vlasta, rodina Dolákova, Novotňákova, Berkova, 

Charvátova

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád nezapomene.

Dne 31. října uplyne 15 let,
co nás navždy opustil 

pan JIŘÍ ČECHLOVSKÝ z Hustopečí

Byl jsi plný života, tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i tvůj hlas,

ale tvůj obraz zůstavá v nás.

Dne 17. října by oslavil 70. narozeniny
manžel, tatínek, dědeček

pan ANTONÍN ČÍHAL z Hustopečí 

S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

27.08.2016  Jakub Mazal, Kobylí
 Monika Horká, Kobylí

03.09.2016 Vít Žbánek, Bošovice
 Petra Janečková, Kutná Hora

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí,  správní odbor – matrika

Sňatky

Na těchto stránkách můžete uveřejnit blahopřání, vzpomínky
a poděkování. Text a foto nám můžete dodat do redakce:

 Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22, hyclova@hustopece.cz
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