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Hustopeče v číslech za rok 2016

Asfalt na hřbitově nahradí žulové kostky

II. Městský bál se vrátil v čase

Hustopečský džbánek rozdal 162 medailí

Sportovcem roku 2016 se stal Marek Svoboda

UŽÍVEJTE
SI ZIMU!



VOLNÁ MÍSTA
Operátor výroby

Název společnosti: Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.
Místo výkonu práce: Hustopeče, Nádražní 269/49
Datum nástupu: ihned

Požadavky:
- SŠ/SOU technického zaměření
- Manuální zručnost
- Základni znalosti MS Office
- Komunikativnost, samostatnost, flexibilitu a schopnost pracovat v týmu
Výhodou bude:
 Předchozí praxe na pozici operátora/seřizovače
 Schopnost pracovat s automatizovanými stroji
 Zkušenosti z potravinářského průmyslu

Nabízíme:
- Zázemí mezinárodní stabilní společnosti
- Dobré platové podmínky a benefity - 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na dojíždění, příspěvek na penzijní
připojištění, výrobní bonus

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou (1rok) s možností prodloužení
Práce ve směnném provozu: 12hodinové směny (denní a noční) Po-Čt

V případě zájmu zaštete svůj životopis na adresu: veronika_lukaskova@hillspet.com

koncert

SZIDI TOBIAS
čtvrtek 23. 2. 2017 v 19.30

Společenský dům HUSTOPEČE

Vstupné: 250,- Kč

Předprodej vstupenek:
Město Hustopeče, 

TIC (dům U Synků), 
Dukelské nám. 23, 

tel. 519 412 909
v sítí Ticketstream 

a SMS ticket.



HUSTOPEČSKÉ LISTY 2 • 17

| 1 | 

Vážení spoluobčané,
první měsíc roku 2017 skončil. Paní Zima kraluje 

pevnou rukou i u nás na jihu Moravy. Milovníci 
bruslení, běžkování či lyžování si věru nemohou 
stěžovat. Ti druzí, kteří mají raději teplo, sledují 
s nadějí předpovědi počasí a denně kontrolují 
venkovní teploměry, zda se v nich rtuť přece 
jenom neposunula o kousek nahoru. Bruslí se 
na rybníku, na Komenského škole, bruslí se na 
zamrzlých jezerech, jelo se ale i na zimní stadion 
do Břeclavi. Zkrátka a dobře. Tuto zimu si budeme 
dlouho pamatovat. 

Sezóna plesů a tanečních zábav je v plném 
proudu. Každý týden se mění výzdoba v sále 
společenského domu, mění se návštěvníci, kteří 
se zde schází a baví. K lednu neodmyslitelně 
patří plavecké závody Hustopečský džbánek, 
na kterých opět zazářili plavci z Hustopečí 
a proběhl každoroční turnaj ve futsalu. Tradičně 
se na začátku kalendářního roku oceňují sportovci. Sportovcem roku 2016 města Hustopeče 
se stal Marek Svoboda, který byl úspěšný v náročném triatlonovém závodu Ironman. Svého 
zástupce jsme měli i mezi oceněnými fotbalisty okresu Břeclav v kategorii žáci. Tímto 
talentovaným žákem deváté třídy je Pavel Spusta z Kurdějova. Velký úspěch můžeme očekávat 
také na vyhlašování nejlepších sportovců okresu Břeclav, které proběhne na zámku v Lednici 
3. února. Hustopeče získaly historicky největší počet nominací - celkem sedm ve třech kategoriích 
- sportovec okresu, sportovní talent a sportovní akce.

Ráda bych připomněla mimořádnou literární kavárnu, kterou uspořádaly knihovnice 
dlouholetému vedoucímu knihovny v Hustopečích panu Janu Horákovi u příležitosti jeho 
osmdesátých narozenin. Na tomto místě se sluší poděkovat panu Horákovi za vše, co pro 
městskou knihovnu a kulturu ve městě za léta svého působení udělal, popřát stálé zdraví, 
optimismus a sílu do dalších plánovaných aktivit.

Nově jsme "spustili" webové stránky města. Na jejich podobě pracoval tým v čele s radním 
Kamilem Konečným téměř rok. Změny nastaly i v Hustopečském magazínu. Průběžně se 
pracuje na rekonstrukci veřejných toalet na autobusovém nádraží tak, aby mohly být na jaře 
otevřeny. Počasí nyní nedovoluje pokračovat v plánovaných investicích, tj. ulice Nerudova 
nebo rekonstrukce vstupní cesty na hřbitově. Zato se může provádět ořez stromů a keřů, došlo 
k pokácení nebezpečných topolů na ul. U Větrolamu. V celém městě dochází také k postupné 
instalaci reproduktorů bezdrátového rozhlasu na sloupy veřejného osvětlení. Pokud bude vše 
probíhat jak má, měl by být plně funkční v dubnu tohoto roku.

Vážení spoluobčané,
v únoru pokračují kulturní a sportovní akce, které mají své příznivce. I vy přijďte fandit do haly 

na Hustopečské skákání, přijďte si zatancovat na některý z řady plesů, přijďte ochutnat zabíjačku 
na Hustopečský masopust nebo si přijďte poslechnout zajímavý hlas slovenské šansoniérky Szidi 
Tobias do sálu Společenského domu. 

Hana Potměšilová, starostka města

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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Radní jednali na své 56. schůzi v úterý 
17. ledna o rekonstrukci objektu bývalé 
restaurace Don Pedros, vybudování místní 
komunikace spojující ulice Mírovou s Gen. 
Peřiny, doplnění osvětlení v ulici Habánská, 
či zvýšení bezpečnosti v křižovatce ulic 
Kollárova – Havlíčkova.

Objekt bývalé restaurace Don Pedros se 
bude rekonstruovat 

Don Pedros a posléze Restaurace Tisk. 
Pod těmito názvy známe pohostinství 
v objektu Herbenova 423/4. Provozovatel se 
rozhodl ukončit nájemní smlouvu. Majitelem 
nemovitosti je město Hustopeče. I přes 
opakované zveřejnění nabídky, že prostor je
k pronájmu, se vedení města nepodařilo 
získat nového provozovatele. Na vině je 
zejména špatný stav objektu. Radní proto 

rozhodli o obnově v režii města a schválili 
zadání projektu na rekonstrukci systému 
vytápění, rozvodů elektřiny a stropní 
tepelné izolace. Po rekonstrukci bude objekt 
opětovně nabídnut k provozování.

Osvětlení v ulici Habánská 
Obyvatelé domů a vlastníci sklepů 

v Habánské ulici požádali o umístění alespoň 
dvou lamp veřejného osvětlení. Město 
bohužel nevlastní v této lokalitě pozemky 
vhodné k umístění stavby, a proto vedení 
města vyvolalo jednání se společností E.ON. 
Záměrem bylo doplnění světelných bodů 
zavěšením na sloupy vysokého napětí. 
Zástupci fi rmy E.ON však tuto variantu 
zamítli. Radní tedy museli zvolit druhou, 
podstatně zdlouhavější cestu, spočívající 
v převodu pozemků ze státu na město. 

O převod je již zažádáno. Situaci komplikuje 
také přívod vody a související ochranné 
pásmo.

Propojení ulic Mírové a Gen. Peřiny 
Radní schválili smlouvu o dílo na zpracování 

projektové dokumentace na vybudování 
místní komunikace spojující ulice Mírová 
a Gen. Peřiny. Jedná se o dlouhodobý záměr, 
který se z důvodu nedořešeného vlastnictví 
pozemku a vleklého soudního sporu nemohl 
realizovat. V roce 2016 byl spor ukončen, 
pozemek již město vlastní a stavbě tak nic 
nebrání.

Zvýšení bezpečnosti v křižovatce ulic 
Kollárova – Havlíčkova 

Ve městě bude jednotný styl zábran 
a zábradlí. Jako první se dočká křižovatka 

Z MĚSTA

Radní na své 55. schůzi v úterý 3. ledna 
jednali o zadláždění části hřbitova, o podání 
pohledávky k insolvenčnímu řízení, o analýze 
dopravní situace v některých ulicích nebo 
o přidělování dotací. Zabývali se také 
přípravou budoucích projektů, například 
vznikem dvou biokoridorů, rozšířením 
relaxační zóny na Křížovém vrchu, zadáním 
provedení detailní online mapy města nebo 
studií na využití společenského domu. 

V nejbližší době proběhne zadláždění části 
hřbitova v katolické části

Nové zadláždění se týká vnitřní asfaltové 
cesty, která vede od hlavní brány až ke 
hřbitovu Rudé armády. Stávající cesta bude 
nahrazena žulovými kostkami. Časový 
harmonogram stavby byl naplánován na 
zimní měsíce, kdy je návštěvnost hřbitova 
nižší. Když bude počasí příznivé, hotovo 
by mělo být koncem února. Cesta bude 
přístupná, i když s obtížemi, ale návštěvníci 
hřbitova mohou využívat ostatní přístupové 
cesty od evangelického hřbitova a od 
smuteční obřadní síně. Zadláždění bude stát 
téměř 180 tisíc korun.

Město podává pohledávku 
k insolvenčnímu řízení

V listopadu 2016 bylo zahájeno insolvenční 
řízení proti fi rmě Energie pod kontrolou, 
která dodávala městu a jeho příspěvkovým 
organizacím prostřednictvím smluvních 
partnerů elektřinu i plyn. Tato fi rma dluží 
městu necelých 400 tisíc korun, proto se 
Hustopeče připojují k ostatním obcím 
České republiky a podávají přihlášku do 
insolvenčního řízení. 

Je vyprojektováno sedm prvků ÚSES na 
rozloze 12-ti hektarů

Město Hustopeče má ve svém územním 

plánu vyčleněno několik vhodných ploch 
k realizaci prvků územního systému 
ekologické stability (tzv. ÚSES) a k realizaci 
dalších environmentálních prvků. Ty 
pomáhají zabránit větrné i půdní erozi 
a degradaci půdy, navíc zvyšují druhovou 
rozmanitost v krajině a pomáhají zadržet 
vodu. Dva nové biokoridory by měly 
vzniknout na pozemcích, které vlastní fi rma 
ZEMOS a.s. Radní schválili návrh smlouvy 
o spolupráci s tímto vlastníkem při realizaci 
biokoridoru Křížový kopec a nadregionálního 
biokoridoru 158 Kouty. 

Relaxační zóny na Křížovém vrchu se 
budou rozšiřovat

Rada města schválila výběr nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku týkající se 
pokračování relaxační zóny a mobiliáře na 
Křížovém vrchu. Veřejnou zakázku vyhrála 
fi rma Kavyl, spol. s r.o. Provedení nových 
prvků je podmíněno získáním dotace, která 
se bude udělovat na jaře 2017.

Vznikne aktuální a detailní online mapa 
města Hustopeče

V souvislosti se zprovozněním nových 
webových stránek města Hustopeče se 
uvažuje o vzniku mapového informačního 
portálu města. Tato online aplikace 
umožňuje prohlížet kromě základní mapy 
také historickou mapu, katastrální mapu, 
ortofotomapu, čísla popisná a evidenční, 
výměry pozemků, pozemky různých vlastníků 
nebo rozdělení pozemků podle druhu. Mapa 
by měla být dostupná všem uživatelům 
a pravidelně aktualizovaná.

 
Na místních komunikacích bude probíhat 
analýza dopravní situace

Rada města, na základě stížností obyvatel, 
schválila analýzu dopravní situace v těchto 

ulicích: Hybešova, Žižkova, Tábory, Alšova, 
Sv. Čecha, Sídliště a v oblasti stávající Obytné 
zóny. Na komunikacích v těchto ulicích velmi 
vzrostla doprava a výsledkem prováděné 
analýzy by mělo být nalezení ideálního 
způsobu řešení dopravních problémů. Bude 
se měřit zatíženost komunikací, a to jak 
s odstavenými vozidly po krajnicích, tak bez 
nich. Měření bude probíhat vždy sedm dní 
v každé ulici. Ty budou postupně osazovány 
přechodným dopravním značením „Zákaz 
stání B29 + dodatkovou tabulku E13“ 
s uvedením doby. Analýzu bude provádět 
Odbor dopravy města Hustopeče. 

První dotace z rozpočtu města se budou 
přidělovat v únoru

Na Zastupitelstvu města Hustopeče, které 
se bude konat ve čtvrtek 16. února, se budou 
přidělovat dotace z rozpočtu města jiným 
subjektům. Přidělování dotací probíhá ve 
dvou etapách, druhá etapa bude v září. 
V rozpočtu je na dotace vyčleněno 2,4 milionu 
korun. Dotace se týkají těchto oblastí: sport, 
kultura, spolková činnost a sociální oblast. 
Komise rady města do konce ledna posoudí 
žádosti a navrhnou, které subjekty by měly 
získat dotaci a v jaké výši. 

Uvažuje se o budoucím využití 
Společenského domu

Pracovní skupina, vedená radním pro 
kulturu Romanem Zárubou, navrhla 
vypracovat studii budoucího využití 
Společenského domu Hustopeče. Rada města 
se zadáním zpracování studie souhlasila, 
protože je nutná pro dlouhodobé fungování 
tohoto městského kulturního centra 
a všechny zásahy do interiéru a vybavení by 
měly probíhat koncepčně.

-ves-

Na hřbitově bude staveniště: asfalt nahradí žulové kostky

→

Radní jednali: Don Pedros se dočká rekonstrukce
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ulic Kollárova a Havlíčkova. Další budou 
postupně prověřovány a vyhodnocovány 
z hlediska bezpečnosti a v případě potřeby 
rovněž doplněny zábranami. Ty budou 
variabilní, vzájemně propojené s možností 
natočení dle aktuální situace. 

Topoly U Větrolamu 
Vedení města požádalo Odbor životního 

prostředí o povolení pokácení pěti topolů 
v ulici U Větrolamu na základě vypracovaného 
znaleckého posudku.

Schválení provozního řádu posilovny 
Radní schválili provozní řád posilovny 

v areálu Sportovního zařízení města 
Hustopeče.

-hrad-

Typy zábran.
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Městské služby mají v zimních měsících spoustu práce
Úklid sněhu, ale i údržba zeleně jsou 

v zimních měsících hlavní náplní činnosti 
Městských služeb Hustopeče. V současné 
době probíhají práce na bezpečnostní 
údržbě turistických a zahrádkářských cest, 
během kterých se prořezávají proschlé 
a svěšené větve. S prořezy se začalo 

za druhým rybníkem. „Valnou většinu 
uřezaných větví poštěpkujeme. Štěpku poté 
použijeme do městské zeleně a do různých 
parkových úprav,“ uvedl vedoucí Městských 
služeb Hustopeče Ivan Chrastina. Poškozené 
větve, které nebylo možné poštěpkovat, se 
nechávají ležet na místě prořezu, kde slouží 
jako broukoviště. Větve je nutné odstranit 
nejen kvůli jejich možnému pádu, ale brání 
také vjezdu velkých aut do zahrádkářské 

kolonie. To se ukázalo být jako velký problém 
během posledního požáru v této kolonii. 

Vedení města také rozhodlo o zbourání staré 
budovy pod Mandloňovým sadem v blízkosti 
ovčárny. „Tato budova byla již v dezolátním 
stavu, měla propadlou střechu a byla 
víceméně nebezpečná,“ dodal Chrastina. 
Zbourané cihly se očistí a uskladní. Plánuje se 
jejich využití na eventuální opravy po městě. 
Zbytek materiálu se zlikviduje.                   -ves-
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Nebezpeční objekt před zbouráním.

Úklid sněhu, Dukelské nám., 4.00 ráno.

Ořezávání suchých větví.

Hustopeče v číslech za rok 2016
Obyvatelé, objekty a ulice

Město Hustopeče mělo k 31. prosinci 2016 
celkem 5 806 obyvatel, občanů ČR a také 
132 cizinců s povoleným pobytem. V  roce 
2016 se narodilo 61 dětí, přistěhovalo se 
132 a odstěhovalo 145 občanů.  Zemřelo 
celkem 46 občanů.  Průměrný věk občanů 
Hustopečí je 42 let. Občanů starších 80-ti let 
je v Hustopečích 200, z toho starších 90-ti let 
je 21.

Mezi nejčastější ženská příjmení 
v Hustopečích patří: Svobodová, Horáková, 
Novotná. U mužů jsou to: Svoboda, Stehlík 
a Novotný. Nejvíce je v Hustopečích žen 
se jménem Jana, Marie, Anna a mužů se 
jménem Petr, Jiří a Jan.

Město Hustopeče má v současné době 69 
ulic, které jsou rozděleny do pěti volebních 
okrsků. Mezi nejobydlenější ulice patří 

U Větrolamu, Svatopluka Čecha, Masarykovo 
nám. a Školní.

V Hustopečích se nachází celkem 1541 
objektů, z toho je 1123 obydlených.

Uzavření manželství

Před Městským úřadem Hustopeče bylo 
v roce 2016 uzavřeno 46 manželství a před 
orgánem církve osm manželství. Tato 
manželství byla uzavřena v matričním 
obvodu Hustopeče, do kterého náleží obce 
Horní Bojanovice, Hustopeče, Kurdějov, 
Starovice, Starovičky a Šakvice.

Manželství jsou uzavírána zejména v obřadní 
síni, ale také na jiném vhodném místě. 
K nejčastěji voleným patří Hotel Kurdějov, 
Hotel Centro, vinařství ve městě a rozhledna. 
Mezi nejoblíbenější kalendářní měsíce pro 
uzavření manželství mezi snoubenci patří 

srpen, září a také říjen.
Průměrný věk snoubenců, kteří u nás 

uzavřeli manželství v roce 2016 je u mužů 
36 let a u žen 34 let. Jako dárek snoubenci 
dostávají blahopřání a pero, kterým 
podepisují protokol o uzavření manželství.

Za správní odbor MěÚ Hustopeče:
 matrika a ohlašovna

Dary pro novomanžele.
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Nádvoří ZŠ Komenského se již několik let 
proměňuje v zimě na jedno velké kluziště. 
Využívají ho nejen žáci školy, ale i široká 

veřejnost. 
Nápad na poledování plochy dvora vznikl 

spontánně před více než 15 lety, když zde 
v zimě zamrzaly louže vody. Dnes je ledová 
plocha velká přibližně 20 x 30 metrů a vysoká 
něco přes 5 cm. Spotřebuje se na ni asi 30 000 
litrů vody. „Začali jsme ledovat hned 1. ledna, 
na Nový rok. Předpověď je opět příznivá, 
myslím, že led chvíli vydrží,“ řekl učitel Libor 
Šalášek. 

Opravení prasklin, odmetání sněhu 
a obnova ledu trvá denně kolem dvou hodin 
v závislosti na venkovní teplotě. O plochu se 
starají každý večer zaměstnanci školy pod 
vedením pana učitele Jiřího Ungra. „Plocha 

se udržuje kompletně, samozřejmě i mezi 
mantinely, kde se snažíme, aby byla plocha 
co nejhladší. Pro klouzání a začátečníky se 
udržuje vnější plocha, ale tam už led není 
v takové kvalitě,“ dodal Šalášek. Kvůli vysoké 
návštěvnosti je nutné provádět údržbu 
ledové plochy každý den. 

K údržbě ledu nepotřebují zaměstnanci 
školy žádné speciální vybavení, vystačí si 
s obyčejnými hadicemi a shrnovači sněhu. 
Dá se tak říci, že za minimum nákladů 
dokázala škola Komenského připravit dětem 
i dospělým zimní radovánky na dlouhou 
dobu přímo v centru Hustopečí.

-nov- -ves-

Na Komendě se opět bruslí
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Na ZŠ Komenského je opět kluziště.

Hustopeče se opět představily na veletrhu Regiontour Brno
Největší veletrh turistických možností 

v regionu se konal na brněnském výstavišti 
od 19. do 22. ledna 2017. Regiontour Brno 
klade důraz na oblasti ve střední Evropě 
a jako každoročně se zde představilo i město 
Hustopeče. 

Prezentace města byla součástí stánku 
představujícího Jihomoravský kraj s důrazem 
na Lednicko-valtický areál. Ve stejném stánku 
se návštěvníkům představoval i Mikroregion 
Hustopečsko. Kromě propagačních materiálů 
o městě, mandloňových sadech nebo 
o naučné stezce T. G. Masaryka, se návštěvníci 
dozvěděli o plánovaných akcích roku 2017. 
K dostání byly i kapesní diáře města. 

Na stánku se střídali pracovníci 
informačních turistických center z širokého 
okolí. Referentka hustopečského infocentra 
byla na veletrhu přítomna v pátek 20. ledna. 
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Propagace města Hustopeče na veletrhu Regiontour Brno.

Vznikne silnice, která spojí ulice Mírovou a Generála Peřiny
Vznik této místní komunikace je 

dlouhodobým záměrem vedení města, 
který se z důvodu nedořešeného vlastnictví 

pozemku nemohl uskutečnit, protože 
o pozemek se ucházelo více zájemců. 
Vlastnictví řešil od roku 2007 soud, který 

skončil koncem roku 2016, kdy se stalo město 
Hustopeče vlastníkem pozemku.  

Záměr na propojení ulic Mírové a Generála 
Peřiny vznikl s cílem ulevit okolním 
komunikacím. V této lokalitě přibyly rodinné 
domy a bytovky a začalo být problematické 
se k nim dostat. „Tento přístup nám přijde 
logicky ideální, auta nebudou muset objíždět 
ostatní ulice a těm komunikacím se velmi 
uleví,“ řekl místostarosta Bořivoj Švásta.  

Po nabytí pozemku do vlastnictví města 
začala jednání o zpracování projektové 
dokumentace. Ta by měla být dokončena 
v květnu roku 2017. „Ve stejné době požádáme 
o územní řízení a následně o stavební 
povolení. Předpokládám, že koncem roku 
bychom mohli mít povolení na vybudování 
této komunikace,“ dodal investiční technik 
Radek Krušina. 

Pokud vše proběhne bez problémů 
a v rozpočtu budou na vybudování 
komunikace fi nanční prostředky, mělo by se 
začít na jaře roku 2018.  
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Propojení ulic Mírové a Generála Peřiny.
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Bez čárového kódu už to brzy nepůjde
Už rok platí, že vylepení čárového kódu 

na popelnici je podmínkou odvozu tuhého 
komunálního odpadu nebo bioodpadů. 
Přesto bylo zjištěno, že ještě několik desítek 
nádob ve městě kód nemá. Efektivní systém 
svozu komunálních odpadů se bez základní 
evidence obejde jen těžko; umožňuje totiž 
vyloučit ty nádoby, které tam nepatří a kdy 
dochází k zneužívání systému svozu. 

Pokud tedy na vlastní popelnici 
v domácnosti kód ještě nemáte, je právě 
nejvyšší čas si samolepku s kódem pořídit 
a vylepit. Na jaře budou na neoznačené 
nádoby vylepovány upozornění přímo 
svozovou společností, následně tyto nádoby 
nebudou vyváženy.
Čárový kód můžete snadno získat na 

pokladnách MěÚ Hustopeče anebo Vám 

jej doručíme domů. Objednávku zašlete na 
adresu úřadu nebo e-mailem na chalupkova@
hustopece.cz. Objednávka musí obsahovat 
jméno společného plátce (objednatele), 
adresu umístění popelnice, velikost 
a množství popelnic na směsný komunální 
odpad, množství nádob na bioodpad, počet 
poplatníků v domácnosti a volitelně telefonní 
kontakt pro případ nejasností. Uveďte 
adresu pro doručení, pokud je odlišná od 
místa umístění popelnice.

Je důležité, aby čárový kód byl na nádobu 
vylepen na očištěné a suché místo, aby byla 
zajištěna jeho trvanlivost (až 10 let) a aby 
se snadno a rychle pracovníkům svozové 
společnosti odečítal. I zdánlivě poškozený 
kód (poškrábaný, neúplný, vybledlý) není 

třeba vyměňovat do doby, než k tomu budete 
vyzváni pracovníky svozové společnosti nebo 
úřadu. V případě ztráty nebo úplného zničení 
kódu nebo popelnice se pro nový obraťte na 
pokladny MěÚ Hustopeče. 

Děkujeme za spolupráci.
Ondřej Němeček, pracovník Odboru 

životního prostředí

 Popelnice  Nádoba na Jméno, příjmení Adresa Počet poplatníků Volitelně
 TKO bioodpad (+ adresa pro doručení, (umístění nádob) v domácnosti telefonický
    je-li odlišná od adresy    kontakt
    umístění popelnic)
 Ks velikost Ks velikost
  nádoby  nádoby

V úterý 17. ledna se v městské knihovně 
konala tradiční literární kavárna, tentokrát 
s netradičním hostem. O svém životě 
a tvorbě zde vyprávěl Jan Horák, dlouholetý 
vedoucí knihovny v Hustopečích a zapálený 
propagátor hustopečského kraje, který při 
této příležitosti obdržel i čestné ocenění 
z rukou ředitelky Knihovny Jiřího Mahena. 

Jan Horák v těchto dnech slaví významné 
životní jubileum. Své osmdesáté narozeniny 
oslavil besedou s posluchači literární 
kavárny, se kterými se podělil o své zážitky
 a vzpomínky a představil i svou vlastní tvorbu. 
„Jedna moje vlastnost, která ovlivňovala celý 
můj život, byla stydlivost. Proto, když jsem 
vás tady uviděl, tak jsem se zastyděl a úplně 
mi tuhla krev a u srce mi bouchalo. Ale tady 
v knihovně se cítím šťastně,“ řekl na uvítanou 
Jan Horák.  

Přirozená skromnost a laskavost jsou vedle 
neutuchajícího zájmu o Hustopeče a knihy pro 
pana Horáka typické. „Celý život jsem byl mezi 
knihami a bylo mi vždy líto těch knih, které 
leží na regálech, nepovšimnuty,“ řekl Horák. 
Do početného publika se mezi gratulanty 
zařadili starostka Hana Potměšilová, ředitel 
břeclavské knihovny Marek Uhlíř nebo Libuše 
Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena, 
která s sebou přivezla i jedno překvapení 
v podobě ocenění Velkomoravský knihovník 
za celoživotní zásluhy a entusiasmus. Cenu 

dostal dle slov ředitelky Nivnické: „za téměř 
čtyřicetiletou soustavnou a tvůrčí práci pro 
Městskou knihovnu Hustopeče, jež se jeho 
zásluhou dostala na vysokou profesní úroveň 
a svými fondy i vybavením se etablovala mezi 
nejlepší knihovny na okrese i v kraji.“ 

Jan Horák je velkým nadšencem 
a propagátorem Hustopečska. „Protože 
mě zaujala především jeho nevšední 

historie, nazývám tento kraj krajem Mrštíků 
a Herbena, ale zejména kraj mezi Hustopečemi 
a Klobouky, protože to bylo místo 
zapomenuté, ve stínu bohatého Podluží či 
Mikulovska,“ uzavřel Horák.

Blahopřejeme panu Horákovi k životnímu 
jubileu i k ocenění Velkomoravský knihovník!

-nov-  -ves-

Netradiční host literární kavárny: Jan Horák
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Jan Horák přebírá ocenění.

www.hustopece.cz
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Šetři se osle - 6378. Tuto jednoduchou 
větičku k zapamatování rovníkového 
poloměru Země známe asi všichni. Ale věděli 
jste, že takové mnemotechnické pomůcky 

jsou jedním ze základů kurzů trénování 
paměti? Jeden takový probíhal v lednu 
v městské knihovně.   

Kurzy trénování paměti jsou pořádány pod 
záštitou České společnosti pro trénování 
paměti a mozkového joggingu. Jejich 
součástí jsou i cvičení smyslů nebo třeba 
tělesná cvičení.  Jednotlivé lekce jsou 
připravovány tak, aby účastníci tréninku 
získali dlouhodobý prospěch. „Budeme zde 
smazávat věkové rozdíly. Já vám ukáži, že jste 
schopní si zapamatovat to stejné, co mladí 
lidé,“ uvedla na začátku kurzu lektorka Jitka 
Horáková.  

Městská knihovna Hustopeče pořádá kurz 
již ve druhém cyklu a má opět plnou kapacitu. 

„Před lety byl velký zájem, to jsme vyjížděli 
i do okolních vesnic,“ řekla Horáková. Kurz 
se skládá z deseti dvouhodinových lekcí, 
ve kterých se účastníci seznámí s několika 
mnemotechnikami a asociačními či 
koncentračními testy. I když by se mohlo 
zdát, že kurz je určen pro starší ročníky, 
problémy s pamětí se týkají i mladších, 
dokonce i dětí, které mývají problémy 
s učením. „V nabídce máme zařazenou 
i besedu pro starší stupeň a gymnázia - Jak se 
lépe učit. Jsou to doporučení, co dělat, aby 
bylo učení efektivnější,“ uvedla Horáková. 
Informace o kurzech najdete na stránkách 
Městské knihovny Hustopeče.

-nov- -ves-
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Kurz trénování paměti.

Když selhává paměť

Ve čtvrtek 12. ledna se milovníci detektivek 
sešli v Městské knihovně Hustopeče. Čekala je 
přednáška o životě a díle legendární autorky 
Agathy Christie. V loňském roce uplynulo 
už sto let od narození spisovatelky, která je 
právem označována za královnu detektivek. 
Její rozsáhlé dílo přijel do Hustopečí shrnout 
a osvětlit Petr Vurm z Masarykovy univerzity 
v Brně. Posluchači se mohli nejen seznámit 
z dramatickým životem této legendární 
autorky, ale i s jejími knihami, způsobem 
psaní nebo porovnat různé překlady. Po 
seznámení s motivy a mechanismy, které 
autorka ve svých knihách používá, dostane 
psaný text úplně jiný rozměr. Knihy Agathy 
Christie jsou k zapůjčení i v městské knihovně.
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Návštěvníci přednášky. →

Povídání o královně detektivek: Agathě Christie 

Oblastní charita Břeclav děkujeme všem 
hustopečským občanům za přispění do 
tříkrálových pokladniček. V letošním roce 
bylo vybráno 105.617,- Kč. Velké díky patří 

zejména koledníkům, kteří letos obcházeli 
město v mrazivých lednových dnech 
a nenechali se odradit nepřízní počasí. 
Poděkování si zaslouží zejména paní Jitka 

Lachmanová, která si letos vzala koordinaci 
sbírky pod svá křídla spolu s koledníky 
z dřívějších let. A zvládla to bravurně. 
Poděkování patří i novému hustopečskému 
děkanovi Janu Nekudovi, který  svými 
modlitbami držel  nade všemi ochranou ruku 
pro zdárný průběh sbírky. 

Výtěžek putuje po velké administrativní 
zátěži do Oblastní charity Břeclav, která 
jako jeden z poskytovatelů sociálních služeb 
na okrese Břeclav prostřednictvím svých 
středisek zajišťuje sociální a zdravotní služby.

V letošním roce je výtěžek z velké části 
věnován rozšíření provozu mobilního hospice 
svatého Martina, který je již téměř rok po 
těžkých začátcích schopen poskytovat služby 
pacientům. Dále jsou to zařízení pro muže 
a ženy bez domova, matky s dětmi bez 
přístřeší v krizových situacích, projekty 
v nenadálých událostech při živelných 
katastrofách u nás i v zahraničí (záplavy, 
živelné pohromy). 

Takže ještě jednou vřelé díky Vám všem!
Jana Studýnková, 

koordinátorka tříkrálové sbírky OCH Břeclav

Děkujeme za Vaši štědrost!

Hustopečský děkan Jan Nekuda požehnal koledníkům.
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Bude mít město nové logo?
Když jsem před pěti lety prostřednictvím 

okresních novin Nový život a následně 
v Hustopečských listech upozorňoval na 
nesmyslnou výsadbu rychle rostoucích 
dřevin – japonských topolů – ve viniční 
trati Na Výsluní, nečekal jsem, že moje úsilí 
bude korunováno legislativci parlamentu až 
25. října 2016. Tuto informaci s potěšením 
uvedl v bulletinu ke Světovému duelu vín 
prezident Vinařského svazu T. Nyitray. 

Protože novela vinařského zákona vejde 
v platnost během tohoto roku, týká se zákaz 

nové výsadby japonských topolů ve viničních 
tratích roků příštích. U nás, v Hustopečích, 
je otázkou, zda představitelé města 
a radní, jako účastníci řízení, vezmou v potaz 
po roční anabázi nejen legislativce, ale 
i doporučení komise životního prostředí. Tato 
měla možnost posoudit přímo v terénu vliv 
větrolamu z japonských topolů ve viniční trati 
Na Výsluní. Zda jenom omezuje, ohrožuje, 
či přímo škodí vinařům z první městské 
zahrádkářské osady ve střední Evropě v jejich 
bohulibé činnosti, když už rok měly být dle 

smlouvy japonské topoly vyklučeny a nebylo 
tudíž co řešit. Navrhl jsem v zastoupení 
zahrádkářům i možnou variantu řešení pro 
případné pokračování výroby dřevní hmoty. 

Doufám, že zvítězí zdravý selský rozum, 
a představitelé města se budou držet svého 
hesla „všem stejně“ a nebudou měnit své 
logo.

Antonín Karpíšek, 
zahrádkář z města dobrého vína

Na středu 18. ledna 2017 budeme na 
Penzionu v Hustopečích ještě dlouho 
vzpomínat. Odpoledne a večer nám přijela 
zpříjemnit dechová hudba Sklepanka vedená 
kapelníkem Vaškem Herzánem. Už hodinu 
před začátkem vystoupení se plnila jídelna 
Penzionu a lidé se těšili na své oblíbené 
hudebníky. Ihned po začátku již první 
odvážlivci tancovali, další alespoň zpívali. 
V tu chvíli jsme zapomněli na svá trápení 
a bolesti, které nás provází. Byl to moc prima 
večer a doufáme, že se opět co nejdříve 
uskuteční. Za všechny obyvatele Penzionu 
bych chtěla velmi poděkovat MuDr. Jurákovi  
a všem ostatním za organizaci.

B. Dohnálková
za obyvatele Penzionufo
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Sklepanka roztančila Penzion

Město Hustopeče
Usnesení z 54. schůze RM ze dne 13. 12. 2016 

Usnesení RM č. 3/54/16: RM neschvaluje snížení poplatku fi rmě 

Buildsteel za „Úhrady části nákladů na pořízení Změny č. 1 

územního plánu Hustopeče“ z důvodu úhrady nákladů za 

pořízení ostatními žadateli o změnu. 

Usnesení RM č. 4/54/16: RM bere na vědomí konzultaci projedná-

vané územní studie S10. 

Usnesení RM č. 5/54/16: RM schválila doporučení vycházet v ře-

šení návrhu územní studie S10 z varianty B konceptu. 

Usnesení RM č. 13/54/16: RM ukládá jednat vedení města 

Hustopeče se zástupci společnosti GasNet, s.r.o. ve věci rea-

lizace akce Reko MS Hustopeče — Tábory A, B v roce 2017 

před stavebními akcemi plánovanými městem Hustopeče 

(Cyklostezka, a bezbariérové chodníky Hybešova, Žižkova, 

Svat. Čecha). 

Usnesení RM č. 14/54/16: RM schválila souhlas s PD spol. 

CHMELÍK, obchodní a projektová kancelář, s. r. o., Křimická 

106, Plzeň, PSČ 318 01, na stavbu „RD Jangl, Hustopeče u 

Brna parc. č. 4544/144, 4544/143, 4544/103“ pro investo-

ra …, Za Hřištěm …, České Budějovice, PSČ 370 10, jako 

vlastník sousedního pozemku, pro účely stavebního řízení. 

Usnesení RM č. 15/54/16: RM schválila smlouvu o souhlasu se 

stavbou sjezdu a přípojek inženýrských sítí na pozemcích 

města parc. č. 4544/153 a 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna 

dle PD spol. CHMELÍK, obchodní a projektová kancelář, s. r. 

o., Křimická 106, Plzeň, PSČ 318 01, na stavbu „RD Jangl, 

Hustopeče u Brna parc. č. 4544/144, 4544/143, 4544/103“ 

pro investora …, Za Hřištěm …, České Budějovice, PSČ 

370 10, a paní …, Bytem č. p. …, 69672 Lipov, s vratnou 

kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. 

Usnesení RM č. 16/54/16: RM schválila smlouvu č. 

1030023603/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

České Budějovice, PSČ 379 49 na stavbu č. 1030023603 dle 

PD č. 25803 vyhotovené společností GEPROSTAV energy, s. 

r. o., Horní Plesová 4375, Hodonín, PSČ 695 01, na stavbu 

č.1030023603 „Hustopeče, kVN, nemocnice“. Smlouva je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 21/54/16: RM bere na vědomí provozní dobu 

sportoviště - krosové dráhy na Křížovém kopci, a to v Po, St, 

Pá a So v době od 14:00 hod. do 19:00 hod.

Usnesení RM č. 24/54/16: RM ukládá Městským službám a 

majetkoprávnímu odboru umístit visací zámek na branku 

přes městský pozemek p.č.422/1 u budovy na sousedním 

pozemku p.č.372 v ulici Na Hradbách, a dát všem sousedům 

klíček od branky. 

Usnesení RM č. 25/54/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabíd-

ky na veřejnou zakázku „Zpracování PD na interiér bývalé 

střelnice“ uchazeče Ing. arch. Helena Straková se sídlem 

602 00 Brno-Staré Brno, Bezručova 69/6, IČ 70446041. 

Usnesení RM č. 29/54/16: RM bere na vědomí informaci z jed-

nání zastupitelů obcí Starovice a Hustopeče, zástupcem fy. 

ZEMOS, s řešiteli projektu TA 04020886 (protierozní opatře-

ní) ze dne 23.11.2016 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení RM č. 31/54/16: RM schválila oslovení projekčních 

společností k podání cenové nabídky na rekonstrukci WC v 

areálu autobusového nádraží. 

Usnesení RM č. 37/54/16: RM bere na vědomí ukončení nájemní 

smlouvy na reklamní plochu osobního vozidla Š Roomster 

výpovědí ze strany nájemce LÉKÁRNY HYTYCH s.r.o. 

Usnesení RM (úkol) č. 38/54/16: RM ukládá uveřejnit inzerát 

s  nabídkou reklamní plochy na vozidle sociálních služeb 

města (Roomster).

Usnesení RM č. 39/54/16: RM pověřuje Majetkoprávní odbor 

městského úřadu zveřejněním informace o možnosti 

pronájmu objektu a vybavení na městském webu a HL a 

dalších bezplatných inzertních serverech. 

Usnesení RM č. 40/54/16: RM neschvaluje návrh splátkového 

kalendáře nájemce HALP PRINT spol. s r.o. Šafaříkova 40, 

691 03 Hustopeče IČ: 44041896 na rozložení splátek dluž-

ného nájemného na dobu 15 let do 10.11.2031. Text návrhu 

splátkového kalendáře je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 41/54/16: RM schválila smlouvu s HALP PRINT, 

spol.s r.o., Šafaříkova 1017/40, Hustopeče , IČ: 44041896 

o odběru tepla do zadní části objektu Šafaříkova 40 v 

Hustopečích v užívání Centra volného času p.o. 

Usnesení RM č. 42/54/16: RM schválila dohodu s Vlastimilem 

Kabelou, Němčičky 152, 691 07 Němčičky, IČ: 48867969 

o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu smuteční 

obřadní síně Havlíčkova 23, Hustopeče k 31.12.2016. Text 

dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 44/54/16: RM schválila smlouvu o dílo s BYTOP-

GAS spol. s r.o. se sídlem Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče, 
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IČ 42324238 na výměnu ohřívače na teplou vodu v Domě 

– Penzionu pro důchodce za 86.347,- Kč vč. DPH 

Usnesení RM č. 45/54/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o 

dílo na akci „Hustopeče, ul. Nerudova, komunikace a chod-

ník, SO 01 komunikace a parkovací stání, SO 02 chodník“ 

se společností H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 

693 01 Hustopeče, IČ 25325043. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 46/54/16: RM schválila zadat realizaci první-

ho úseku kanalizace bez zatěsnění přípojek v hodnotě 

283.764,- Kč bez daně s tím, že cca 100.000 Kč bude ušetře-

no z původní kanalizace u propojky. 

Usnesení RM č. 47/54/16: RM schválila komisionářskou smlou-

vu pro komisní prodej kalendáře 2017 „Toulky s paletou“ a 

knihy „Jaké tajemství znáš, že se usmíváš?“ v Turistickém 

informačním centru v Hustopečích s Bc. Jitkou Vojtkovou se 

sídlem Jana Moláka 3079/3, 690 03 Břeclav, IČ 70293341. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 49/54/16: RM schválila výjimku z OZV pro pořá-

dání ohňostroje společností Agrotec a.s. se sídlem Brněnská 

74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957 dne 22.12.2016 od 

18.00 do 18:30 hod na Dukelském náměstí v Hustopečích 

Usnesení RM č. 50/54/16: RM schválila smlouvu o spolupráci při 

prodeji vstupenek se SMART myMONEY a.s. se sídlem Nad 

Ovčírnou V 1778/11, 760 01 Zlín, IČ: 28352599. Text smlou-

vy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 51/54/16: RM schválila smlouvu o poskytnutí 

příspěvku s M.S. QUATRO, s.r.o., Na Hradbách 424/3, 693 01 

Hustopeče, IČ:26219182 ve výši 1.500,-Kč na zajištění svozu 

separovaného odpadu. 

Usnesení RM č. 53/54/16: RM schválila kupní smlouvu s …, by-

tem 69108 Bořetice .. na odkoupení souboru movitých věcí 

– krojové součásti pro sbírkové účely Městského muzea a 

galerie Hustopeče za 3.650,- Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 54/54/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlou-

vě o dílo na akci „Hustopeče – propojení ulic Šafaříkovy a 

Brněnské“ s VHS Břeclav s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 

690 64 Břeclav, IČ 42324149. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 58/54/16: RM schválila provedení změny adresní-

ho místa v základním registru RÚIAN správním odborem u 

stavebního objektu číslo popisné 463 na parcele č. 410/1 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna ze současného stavu: 

„Kurdějovská 463/2“ na nový stav: „Na Hradbách 463“, tak, 

aby tento stav odpovídal faktickému umístění objektu. 

Usnesení RM č. 59/54/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o 

dílo a příkazní smlouvě s fi rmou Viadesigne s.r.o. se sídlem 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 na 

akci  „Hustopeče – cyklostezka ulice Žižkova, Tábory“. Text 

dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 60/54/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o 

dílo a příkazní smlouvě s fi rmou Viadesigne s.r.o. se sídlem 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 na akci  

„Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská - Údolní“. 

Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 61/54/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o 

dílo a příkazní smlouvě s fi rmou Viadesigne s.r.o. se sídlem 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 na 

akci  „Zřízení parkoviště na ulici Sv. Čecha“. Text dodatku je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 62/54/16: RM schválila výzvu k podání na-

bídky na veřejnou zakázku „Strategické řízení pro MěÚ 

Hustopeče“ včetně příloh 

Usnesení RM č. 65/54/16: RM schválila výzvu k podání nabídky 

na veřejnou zakázku „Školení pro pracovníky městského 

úřadu a zastupitele města Hustopeče“ včetně příloh 

Usnesení RM č. 68/54/16: RM bere na vědomí možnost úpravy 

odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů v souvis-

losti s nařízením vlády ze dne 28.11.2016, s účinností od 

1.1.2017. Odměny neuvolněných zastupitelů zůstanou ve 

stávající výši. 

Usnesení RM č. 70/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení převod 

nemovitostí (dle přílohy) z hospodaření příspěvkové orga-

nizace Základní škola Komenského 163/2, okres Břeclav 

do hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 

Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav a to k 01.01.2017 

Usnesení RM č. 76/54/16: Usnesení RM č. 73/2/14: RM bere na 

vědomí volbu předsedy Školské rady při Základní škole 

Hustopeče, Komenského, kterým byl zvolen pro následující 

období pan …. 

Usnesení RM č. 77/54/16: RM bere na vědomí informaci ředitele 

Základní školy Hustopeče, Komenského, o změně cen strav-

ného ve školní jídelně od 1.12.2016. a od 1.1.2017. 

Usnesení RM č. 78/54/16: RM schválila čerpání uspořené částky 

za energie ve výši 150 000 Kč pro Základní školu Hustopeče, 

Nádražní 4, v tomto kalendářním roce případně v roce 2017. 

Částka bude použita na rekonstrukci telefonní ústředny 

včetně kamerového systému u vstupních dveří, a realizaci 

přemístění domku z místa bývalého autobazaru na malý 

školní dvůr. 

Usnesení RM č. 79/54/16: RM schválila vyřazení majetku PO MŠ 

Na Sídlišti dle přílohy v celkové hodnotě 110 543,73 Kč. 

Usnesení RM č. 80/54/16: RM neschválila navýšení příspěvku zá-

kladním školám o 200 Kč na žáka. Příspěvek nyní činí 2.800 

Kč na 1 žáka v kalendářním roce. 

Usnesení RM č. 81/54/16: RM schválila podporu akce Hustopečský 

Country bál 2017 v následujícím rozsahu: 

1. Povolení umístit banner s upoutávkou na Hustopečský Country 

bál na zábradlí křižovatky 

u kina. Banner bude umístěn v období 27.12. 2016 – 9.1. 2017. 

2. Zapůjčení 3 ks dřevěných stánků 

Usnesení RM č. 83/54/16: RM schválila navýšení provozní-

ho příspěvku zřizovatele pro Základní školu Hustopeče, 

Komenského 163/2 o 248.500 Kč. (Na zvýšené náklady způ-

sobené provozem nafukovací haly a vybudování plynové 

přípojky) Rozpis navýšení je přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 84/54/16: RM ukládá řediteli Základní ško-

ly Komenského vytvořit z nafukovací haly ze základní školy 

samostatné účetní středisko, aby je bylo možno samostatně 

účtovat v hlavní i doplňkové činnosti.

Usnesení RM (úkol) č. 85/54/16: RM ukládá řediteli Základní 

školy Komenského předložit RM přehled využití nafukovací 

haly za rok 2016 žáky školy i ostatními subjekty, a pro účely 

možného srovnání využití a nákladů, i počty pronájmů tělo-

cvičny u jiných organizací pro žáky ZŠ v předchozím období 

Usnesení RM č. 87/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení návrh 

rozpočtu města Hustopeče na rok 2017. Návrh rozpočtu je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 88/54/16: RM schválila Rozpočtový výhled města 

Hustopeče na roky 2018-2020. Návrh rozpočtového výhle-

du je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 89/54/16: RM schválila Revokaci usnesení č. 

55/51/16 z 51. schůze RM ze dne 8. 11. 2016 o konání obřa-

dů a schvaluje nové usnesení: 

Konání obřadů u Městského úřadu Hustopeče: 

- doba a místnost pro konání svatebních obřadů bez poplatku je 

stanovena na každý pátek od 08:00 hod. do 14:00 hod. v 

obřadní síni Městského úřadu Hustopeče, vyjma schvále-

ných státních svátků. 

- povolení o uzavření manželství mimo tuto dobu nebo místnost 

- správní poplatek dle zákona č. 634/2014 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění novel, položka 12, písm. c) - 1.000 Kč 

- povolení uzavření manželství mimo obřadní síň Městského úřa-

du Hustopeče - smluvní odměna za konání obřadu mimo 

schválenou obřadní místnost - 3.000 Kč 

- povolení uzavření manželství v den státního svátku – smluvní 

odměna za konání obřadu ve státní svátek nebo státem 

uznaný svátek – 3.000 Kč 

Usnesení RM č. 91/54/16: RM schválila aktualizovaný ceník zboží 

a služeb Marketing a kultury města Hustopeče, platný od 1. 

1. 2017. Ceník je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 92/54/16: RM bere na vědomí fi nanční výsledek 

akce Nominační výstava vín. Akce skončila s plusovým vý-

sledkem 36 802 Kč. 

Usnesení RM č. 94/54/16: RM schválila nepodání žádosti o dotaci 

na zateplení kina z  důvodu nízké výši dotace z celkových 

nákladů projektu a nutnosti fi nancovat další náklady – 

energetický audit, zpracování žádosti o dotaci a následnou 

administraci.

Usnesení RM č. 96/54/16: RM neschvaluje stanovení místní úpra-

vy provozu, které by zajistilo vyhrazené stání čtyř vozidel 

České Pošty s. p. v ulici Husova v Hustopečích, v době od 

17:00 hod. do 5:00 hod. 

Usnesení RM č. 98/54/16: RM schválila úpravu nájemní smlouvy 

s paní … na pronájem kuchyňky v bufetu sportovní haly 

(chválenou RM 5.6.2012) ve zvýšení nájmu od 1.1.2017, 

a to ve výši za el. energii 3.600,-/rok a za pronájem na 

1.500,-/rok. Celkem 5.100,-/rok. 

Usnesení RM č. 105/54/16: RM schválila zvýšení částky za 

přespání osoby (návštěvy) starší 15-ti let v ubytovně Mostař 

ze současných 80,- Kč/noc na 100,- Kč/noc a to s platností 

od 1. 1. 2017. 

Usnesení RM č. 108/54/16: RM schválila Prohlášení o partnerství 

mezi Městem Hustopeče a Centrem pro komunitní práci vý-

chodní Morava pro projekt fi nancovaný z OPZ Aktualizace 

procesu komunitního plánování sociálních služeb v 

Mikroregionu Hustopečsko. Text Prohlášení je součástí 

zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 110/54/16: RM schválila zrušení a přípravu 

nového vyhlášení veřejné zakázky „Hustopeče: Křížový ko-

pec – rozšíření biocentra“. Zrušení je z  důvodu dodatečně 

zjištěných technických chyb v zadávací a projektové doku-

mentaci. Po opravě ZD projektantem bude veřejná zakázka 

předložena znovu ke schválení vyhlášení.  

Usnesení RM č. 111/54/16: RM neschválila pořízení nákladního 

elektromobilu pro potřebu Městských služeb města.

Usnesení RM č. 112/54/16: RM bere na vědomí zápis ze dne 

2. 12. 2016, ze schůzky zabývající se stavem objektu 

Společenského domu Hustopeče 

Usnesení z 55. schůze RM ze dne 3. 1. 2017 

Usnesení RM č. 2/55/17: RM schválila fi nanční dar 2.000 Kč pro 

žáka FC Hustopeče … za umístění v anketě „Fotbalista roku 

2016“ okresu Břeclav.

Usnesení RM č. 3/55/17: RM schválila odměny ředitelům příspěv-

kových organizací města Hustopeče v navržené výši. Návrh 

je součástí zápisu.

Usnesení RM č. 5/55/17: RM schválila podání přihlášky pohle-

dávky do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Energie 

pod kontrolou, obecně prospěšná společnost se sídlem 

Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ 29283272 vede-

ného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 

26075/2016. 

Usnesení RM č. 6/55/17: RM schvaluje pokácení břízy v zahra-

dě Penzionu, Žižkova 1, Hustopeče s  podmínkou vysazení 

náhradní výsadby dle projektu. Tuto bude fi nancovat sou-

kromý subjekt.

Usnesení RM (úkol) č. 7/55/17: RM ukládá majetkoprávnímu 

odboru MěÚ vyzvat vlastníka nevzhledného skládacího 

přístřešku na osobní vozidlo na ul. Mírové k jeho vyklizení 

z městského pozemku a k ukončení nepovoleného záboru. 

Usnesení RM č. 9/55/17: RM schválila Dohodu o realizaci prv-

ků územních systému ekologické stability se společností 

ZEMOS a.s., IČ: 63470381, se sídlem Jízdárenská 493, 691 

63 Velké Němčice ohledně realizace nadregionálního bio-

koridoru na pozemku města Hustopeče parc. č. 4922/13 a 

regionálního biokoridoru na pozemku parc. č. 4792/10 vše 
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v katastrálním území Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 11/55/17: RM schválila souhlas s položením 

asfaltového povrchu na pozemku města p.č. 8295 v  k.ú. 

Hustopeče u Brna dle předložené projektové dokumen-

tace spol. GEPROSTAV energy, s. r. o., Horní Plesová 4375, 

Hodonín, PSČ 695 01, na stavbu č. 1030031696.. 

Usnesení RM č. 12/55/17: RM schválila Smlouvu o dodávce vody 

a odvádění odpadních vod č. 2025598-0/00003 s dodava-

telem Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., IČ 49455168, 

se sídlem v Břeclavi, PSČ 690 11, ul. Čechova 1300/23, pro 

odběrné místo Hustopeče, Nádražní 1169/35. Smlouva je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 13/55/17: RM schválila smlouvu o dílo na 

zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 

„Hustopeče - Formanka, kanalizační přípojka“ se zhotovi-

telem Projekce inženýrských sítí s.r.o. se sídlem Za Bankou 

3473/4, 690 02 Břeclav, IČ 29319706 za částku 18.200,- Kč 

bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 14/55/17: RM neschvaluje souhlas s projektovou 

dokumentací k územnímu řízení pod názvem "SMÍŠENÁ 

ZÓNA „STARÝ VRCH“ HUSTOPEČE" na pozemcích parcela 

číslo KN 5385/28, 5385/43 vyhotovené společnostní Ing. 

Liborem Schwarzem, IČ: 10563229, se sídlem Dlouhá 2, 

69301 Hustopeče v zastoupení investora spol. AQUAMID, s. 

r. o., Krátká 1221/2, Hustopeče. RM se k žádosti vrátí teprve 

po dokončení územní studie S10, která je připravována pro 

dotčenou lokalitu.

Usnesení RM č. 15/55/17: RM schválila smlouvu o dílo s Čabou 

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

IČ 13880021 na „Zadláždění vnitřní přístupové cesty v ka-

tolické části Městského hřbitova v Hustopečích“ za částku 

176.750,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 18/55/17: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku „Hustopeče: Křížový kopec - 

relaxační zóna a mobiliář“ uchazeče KAVYL, spol. s r.o. se 

sídlem 675 75 Mohelno 563, IČ 49975358. 

Usnesení RM č. 21/55/17: RM schválila znění výzvy na podání 

nabídky na veřejnou zakázku – zjednodušené podlimitní 

řízení „Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření biocentra“(2) 

včetně příloh 

Usnesení RM č. 24/55/17: RM schválila Dohodou o způsobu pro-

vedení údržby ochranného pásma mezi městem Hustopeče, 

Dukelské nám. 2/2, Hustopeče a společností ČEPS, a. s., IČ: 

25702556, se sídlem Praha 10, PSČ 101 52, Elektrárenská 

774/2, zastoupené spol. ELID, s. r. o., IČ: 25514555, se 

sídlem Velké Meziříčí, PSČ 594 01, Průmyslová 2165, za 

podmínek uvedených v bodě 5 dohody způsobem A. 

Usnesení RM č. 28/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi rmou 

ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 11, 623 00 Brno, IČ 

00558010. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 29/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi rmou 

Stavba a údržba silnic s.r.o. se sídlem Riegrova 817/37, 690 

02 Břeclav, IČ 26264081. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 30/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi rmou 

Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 

Břeclav, IČ 27696880. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 31/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi rmou 

IVK spol. s r.o. se sídlem Mrštíkova 2, 693 01 Hustopeče, IČ 

46903950. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 32/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi rmou 

AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, Hustopeče 693 01, IČ 

00544957. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 33/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi r-

mou 1) Zdeněk Rybář, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, 

Nerudova 303/34 a 2) Milan Ledvina, IČ 44172150, 693 

01 Hustopeče, Palackého 404/24, podnikající na základě 

smlouvy o sdružení jako ELMAT sdružení podnikatelů Milan 

Ledvina – Zdeněk Rybář, Nerudova 34, Hustopeče 69301, 

DIČ CZ7002254061. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 34/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi rmou 

FIA – elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 

693 01 Hustopeče, IČ 27739651. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 35/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi r-

mou Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. se sídlem 

Bratislavská 130/2, 693 01 Hustopeče, IČ 24124664. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 36/55/17: RM schválila smlouvu o dílo na akci 

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Brněnská - Šafaříkova, úsek 

šachta odlehčovací - šachta nová“ s fi rmou BROCHIER s.r.o. 

se sídlem Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 Vršovice, IČ 

6124624 za částku 182.454,- Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 37/55/17: RM schválila Smlouvu o poskytování 

pečovatelské služby – zajištění rozvozu stravy uzavřenou 

mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní …, 

nar. …, trvale bytem Masarykovo nám. …, Hustopeče, 

jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od 03. 01. 

2017. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 38/55/17: RM schválila dohodu o uznání a o 

úhradě peněžitého dluhu formou splátek mezi městem 

Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Svat. Čecha …, 

Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Hustopeče, Svat. 

Čecha …. Text dodatku je přílohou zápisu. Dlužná částka 

je 24.112 Kč.

Usnesení RM č. 39/55/17: RM bere na vědomí informaci o koneč-

ném stavu odpisů a odvodů Základní školy Komenského 

vůči rozpočtu města.

Usnesení RM č. 43/55/17: RM schválila rozpočet Školské a kultur-

ní komise na rok 2017, který je přílohou zápisu z komise ze 

dne 1.12.2016, s úpravami:

ad 1) ponechání rozpočtu na dílničky ve stávající výši

ad 2) úprava rozpočtu na dvouleté ocenění žáků 15.000 Kč

ad 3) setkání pedagogů se uskuteční ve vinotéce Domu U Synků 

(ne v SVE)

Usnesení RM č. 45/55/17: RM schválila objednávku a realiza-

ci mapového portálu města fi rmou Data Procon, s.r.o., 

Palackého tř. 768/12, Brno, IČ 25315056 za cenu v základní 

navržené sestavě modulů s podmínkou slevy 20% na nákla-

dech za roční provoz. 

Usnesení RM č. 46/55/17: RM schválila spolupráci a Čestné člen-

ství města Hustopeče s Pálava a Lednicko-valtický areál, 

z.s. - destinační společnost, Brněnská 42, 692 01 Mikulov, 

jejíž součástí bude prezentace města v rámci turistického 

katalogu pro město zdarma. 

Usnesení RM č. 47/55/17: RM schválila statut 13. ročníku sou-

těžní výstavy vín "O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ" 2017. Statut je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 48/55/17: RM schválila osazení přechodného 

dopravního značení „Zákaz stání B29+dodatkovou tabulku 

E13 s uvedením doby“ na místních komunikacích. Značení 

bude realizováno na dobu nezbytně nutnou k provedení 

měření zatížení komunikací v souvislosti s realizací projektu 

„Zóna 30“ v ulicích Hybešova, Žižkova, Tábory, Alšova, Sv. 

Čecha, Sídliště a oblast stávající „Obytné zóny Hustopeče“. 

Usnesení RM (úkol) č. 49/55/17: RM ukládá rozeslat návrhy 

dotací jednotlivým komisím s  informací, že jednotlivým 

organizacím se nebude dávat vyšší dotace než v minulém 

roce. Částky pro rozdělení na jednotlivé kategorie: 

Sport   1.900.000 Kč

Kultura + spolky    300.000 Kč

Sociální služby    200.000 Kč

Usnesení RM č. 50/55/17: RM schválila Žádost o bezplatné po-

skytnutí prostor sálu Kulturního střediska Centru volného 

času Hustopeče p.o. v neděli 26. února 2017 na pořádání 

DĚTSKÉHO KARNEVALU PRO DĚTI v době od 15:00 – 17:00 

hodin. 

Usnesení RM (úkol) č. 53/55/17: RM ukládá Městským službám 

a Majetkoprávnímu odboru zabezpečit (zvýšit bezpečnost) 

v křižovatce ulic Kollárova, Šafaříkova, Havlíčkova, zejména 

upevnit patník (kámen), aby nedocházelo k rozjíždění tráv-

níku a zvýšit zabezpečení chodníku.

Usnesení RM (úkol) č. 54/55/17: RM ukládá Městské policii zahr-

nout do plánu prováděných statistických měření průjezdu 

vozidel i ulici Starovickou, pro zjištění počtu a rychlosti pro-

jíždějících vozidel.

Usnesení RM č. 55/55/17: RM schvaluje udělení jednorázové-

ho peněžitého plnění (odměny) předsedům komisí rady 

města, kteří nejsou zastupiteli, ve výši rozdílu odměny za-

stupitele předsedy komise a řadového zastupitele. Týká se 

to …, …, …, ... Výpočet je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 56/55/17: RM schvaluje Směrnici rady města 

č.1/2017 ke zveřejňování smluv, kterou se ruší Směrnice 

rady města č.1/2016 ke zveřejňování smluv. Dochází v ní k 

navýšení fi nančního limitu pro zveřejnění na 50.000 Kč bez 

DPH (viz. Čl.2, odst.4). Účinnost směrnice je od 15.1.2017. 

Text směrnice je přílohou zápisu.

Usnesení z 56. schůze ze dne 17.01.2017

Usnesení RM č. 2/56/17:  RM bere na vědomí informaci Kanceláře 

Svazu měst a obcí České republiky o projektu ZUŠ Open, 

jehož cílem je zviditelnění systému tuzemských základ-

ních uměleckých škol a jeho přiblížení odborné i laické 

veřejnosti.

Usnesení RM č. 5/56/17: RM schválila záměr pachtu pozemků 

p.č.3965 vedeného jako vinice a p.č.3966 vedeného jako za-

hrada, vše v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsané na LV č.10001. 

Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 6/56/17: RM schválila záměr pachtu pozemků p.č. 

5635/71, 5635/72, 5635/73, 5635/77, 5635/78, 5635/57 a 

části pozemku p.č.5635/58 o výměře 1328 m2, vše evido-

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

Brna na dobu 15 let s opcí. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 7/56/17: RM schválila komisionářskou smlouvu s 

Lukášem Horákem, bytem 691 12 Boleradice 133 na prodej 

kalendáře 2017 s názvem „Šohaji“. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 8/56/17: RM schválila revokaci usnesení č. 

9/55/17 a schválila Smlouvu o spolupráci při realizaci prv-

ků územních systému ekologické stability se společností 

ZEMOS a.s., IČ: 63470381, se sídlem Jízdárenská 493, 691 

63 Velké Němčice ohledně realizace nadregionálního bioko-

ridoru na pozemku města Hustopeče parc. č. 4922/13  v k. 

ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení RM č. 11/56/17: RM bere na vědomí informaci o mož-

nosti pořízení revizního posouzení dopravního napojení 

k územní studii Hustopeče - S2 v ceně cca 100.000,-Kč a 

zadání posudku z rozpočtu města neschvaluje.

Usnesení RM č. 13/56/17: RM schválila Směrnici č. 2/2017, o 

postupu při vybírání kauce v případě udělení souhlasu se 

stavbou na pozemku města. Text Směrnice je přílohou to-

hoto zápisu.

Usnesení RM č. 14/56/17: RM schválila smlouvu o dílo na zpra-

cování projektové dokumentace na „Hustopeče – místní 

komunikace Gen. Peřiny“ s Ing. Evou Trojkovou se sídlem 

ČSA 220, 691 41 Břeclav 4, IČ 41012127 za 51.200,- Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 15/56/17: RM neschvaluje projektování rozšíření 

VO na ul. Habánská z důvodu nesouhlasu s umístěním svě-

telných bodů na sloupy vysokého napětí společnosti E.ON 

Distribuce. Město nevlastní pozemky vhodné pro stavbu VO.
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Usnesení RM č. 16/56/17: RM schválila darovací smlouvu na věc-

ný dar na II. Městský bál s Kamilou Kirschnerovou, Dukelské 

nám. 43, 693 01 Hustopeče, IČ 48872521. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 17/56/17:  RM schválila darovací smlouvu na věc-

ný dar na II. Městský bál se Zuzanou Kapkovou, U Vodojemu 

1251/13, 693 01 Hustopeče, IČ 64457613. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 18/56/17:  RM schválila darovací smlouvu na věc-

ný dar na II. Městský bál s JK TIMBER CZ, spol. s r.o. se sídlem 

Žerotínovo nábřeží 756, 667 01 Židlochovice, IČ 02991578. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 19/56/17:  RM schválila darovací smlouvu na věc-

ný dar na II. Městský bál s Dům zdraví, spol. s r.o., Brněnská 

9, 693 01 Hustopeče, IČ 60725575. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 20/56/17:  RM schválila darovací smlouvu na 

věcný dar na II. Městský bál s Zlaté klenoty s.r.o., Drobného 

312/48, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 29303583. Text smlou-

vy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 21/56/17:  RM schválila darovací smlouvu na 

věcný dar na II. Městský bál s Jitkou Jandekovou  se sídlem 

Sklepní 121, 691 27 Popice, IČ 40367720. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 22/56/17:  RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi r-

mou Fan Elektroinvest, s.r.o. se sídlem Nádražní 37, 693 01 

Hustopeče, IČ 25556576. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 23/56/17:  RM schválila dohodu o propagaci a re-

klamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s Milanem 

Čukanem se sídlem Dobrovského 63/4, 693 01 Hustopeče, 

IČ 10559418. Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 24/56/17:  RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi r-

mou HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42, 693 01 

Hustopeče, IČ  25537814. Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 25/56/17:  RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s Ing. 

Liborem Schwarzem, Stavební projekční kancelář se sídlem 

Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, IČ 10563229. Text dohody je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 26/56/17:  RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi r-

mou ZEMOS a.s. se sídlem Jízdárenská 493, 691 63 Velké 

Němčice, IČ 63470381. Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 27/56/17:  RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi r-

mou CENTRO Hustopeče a.s. se sídlem Husova 8, 693 01 

Hustopeče, IČ 25572920. Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 28/56/17:  RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi rmou 

NORMA Czech, s.r.o. se sídlem Havlíčkova 540/28, 693 01 

Hustopeče, IČ 27742865. Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 29/56/17:  RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi rmou 

NATURAL PACK group s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 

693 01 Hustopeče, IČ 28346416. Text dohody je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 30/56/17:  RM schválila smlouvu o poskytnutí 

vzájemného plnění na Hustopečské skákáni 2017 s fi rmou 

GRAWEB s.r.o. se sídlem Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče, 

IČ 26924731. Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 31/56/17:  RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi rmou 

Kavyl, s.r.o. se sídlem Mohelno, 563, 675 75 Mohelno, IČ 

49975358. Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 32/56/17:  RM schválila podání žádosti o individu-

ální dotaci od Jihomoravského kraje na akci "Hustopečské 

skákání 2017."

Usnesení RM č. 33/56/17:  RM bere na vědomí informaci o 

projektu Hustopeče, Křížový kopec: rozšíření biocentra.

Usnesení RM č. 34/56/17:  RM ukládá organizační složce Městské 

služby Hustopeče provést ve spolupráci s odborem životní-

ho prostředí kácení a odstraňování porostů dle PD k akci 

"Hustopeče, Křížový kopec: rozšíření biocentra"  do konce 

jarního vegetačního klidu, tj. do 15.3.2017.

Usnesení RM č. 35/56/17:  RM schválila kupní smlouvu na sbír-

kové předměty do Městského muzea a galerie Hustopeče 

s …, bytem 691 08 Bořetice … za částku 24.900 Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 36/56/17: RM schválila technické řešení pro-

jektu „Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4“ navržené 

zpracovatelem projektové dokumentace DEA Energetická 

agentura s r.o. ze dne 13.01.2017.

Usnesení RM č. 37/56/17: RM schválila složení projektového 

týmu k akci „Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4" ve slo-

žení: vedoucí projektového týmu …, projektový manažer: 

…, DEA Energetická agentura s r.o., odborný garant ….

Usnesení RM č. 38/56/17: RM schválila složení projektového 

týmu k akci „Rekonstrukce atletického stadionu“, vedoucí 

projektového týmu: …, projektový manažer: …, členové 

týmu: …. 

Usnesení RM č. 39/56/17: RM schválila složení projektového 

týmu k akci "Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče": vedoucí projektového týmu: …, členové 

týmu: …, odborný garant - …, zástupce společnosti DEA 

Energetická agentura s r.o.

Usnesení RM č. 40/56/17: RM schválila složení projektového 

týmu k akci „Rekonstrukce CVČ Pavučina“: vedoucí projek-

tu: …, projektová manažerka: …, odborný garant: …, 

fi nanční manažer: ….

Usnesení RM č. 41/56/17: RM schválila složení projektového 

týmu k akci „Rekonstrukce krytého bazénu, Hustopeče“: 

vedoucí projektu: …, projektová manažerka: …, odborný 

garant: …, fi nanční manažer: ….

Usnesení RM č. 42/56/17:  RM schválila znění výzvy na podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a 

montáž telefonní ústředny s příslušenstvím“ včetně příloh

Usnesení RM č. 45/56/17: RM schválila cenovou nabídku a 

smlouvu o dílo se Stavební a projekční kanceláří, Ing. Václav 

Cichra, Nádražní 9, Hustopeče na „Rekonstrukce krytého ba-

zénu Hustopeče“ za nabídkovou cenu 199.000 Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu

Usnesení RM č. 47/56/17:  RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo na „Hustopeče: Křížový kopec – relaxační zóna a mo-

biliář“ s fi rmou KAVYL, spol. s r.o. se sídlem 675 75 Mohelno 

563, IČ 49975358. Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 51/56/17: RM schválila zadání projektu na re-

konstrukci systému vytápění, rozvodů elektřiny a stropní 

tepelné izolace v objektu pohostinství Herbenova 423/4 v 

Hustopečích, náklady na zhotovení díla vč. projektu uhradí 

vlastník objektu

Usnesení RM č. 52/56/17: RM schválila ukončení pachtovní 

smlouvy dohodou s  Tomášem Rychlým k  datu zahájení 

rekonstrukce systému vytápění, rozvodů elektřiny a stropní 

tepelné izolace v objektu pohostinství Herbenova 423/4 

v  Hustopečích. Přesný termín bude určen po dokončení 

projekčních prací.

Usnesení RM č. 53/56/17: RM ukládá jednat s SBD Pálava na pří-

pravě realizace parkoviště Pitnerova za domem Svat. Čecha 

1-9, včetně přípravy poptávky na projekční práce na vybu-

dování parkoviště.

Usnesení RM č. 65/56/17: RM bere na vědomí žádost o přemístě-

ní podia pro konání Divadelního festivalu Pod širým nebem 

mimo prostory domu U Synků.

Usnesení RM č. 66/56/17: RM pověřuje vedení města jednáním 

s  vedoucími MMG a MaK k  zabezpečení festivalu divadel 

v roce 2017 a následujících letech

Usnesení RM č. 67/56/17: RM bere na vědomí konečné vyúčtová-

ní Burčákových slavností 2016 s výsledkem + 616.672,34 

Kč

Usnesení RM č. 68/56/17: RM bere na vědomí přehled podaných 

žádostí o dotace a dary z rozpočtu města na rok 2017. K pro-

jednání se RM vrátí na příštím jednání RM dne 31.1.2017.

Usnesení RM č. 73/56/17: RM schválila vyvěšení Tibetské vlajky 

v rámci kampaně "Vlajka pro Tibet" dne 10.03.2017 na bu-

dovu Radnice.

Usnesení RM č. 74/56/17: RM schválila navýšení počtu úvazků 

pro VPP zařazených pod Městské služby Hustopeče o.s., na 

celkových počet 11 pracovních míst, od 1.2.2017 

Usnesení RM č. 76/56/17: RM schválila jednotný styl zábran a zá-

bradlí pro používání na území města Hustopeče dle návrhu 

(varianta b). RM dále ukládá, zajistit cenovou nabídku na 

výrobu kovových zábran, včetně povrchové úpravy zinková-

ním a polepu bezpečnostní refl exní fólií.

Usnesení RM č. 78/56/17: RM schválila pronájem zdarma ve-

řejného prostranství dne 15.2.2017 pro potřebu oborové 

zdravotní pojišťovny OZP v  rámci prezentace pojízdné 

ordinace.

Usnesení RM č. 80/56/17: RM schválila jednorázové zapůjčení 

tartanového povrchu pro TJ Třineckých železáren Třinec, 

celkem 60 kusů o rozměrech 2 x 1 m, v době únor 2017, za 

smluvní úplatu 6.000 Kč.

Usnesení z XIX. schůze ZM konaného dne 15. 12. 2016 

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

s následujícími změnami: doplnění bodu IV. s), t), u) a opra-

vou bodu b), který byl omylem rozdělen na dva body. ….

Usnesení č. 7/XIX/16: ZM schvaluje 4. Komunitní plán ORP 

Hustopeče pro období let 2017 – 2020. Dokument je sou-

částí zápisu. 

Usnesení č. 8/XIX/16: ZM pověřuje starostku města podpi-

sem kupní smlouvy s panem Radomilem Balounem, 

trvale Bytem 1. máje, 69102 Velké Bílovice, na prodej 

pozemku p.č.1314/2 vedeného jako ostatní plocha, zapsa-

ného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče za cenu 139.500,- Kč a za podmínky 

vkladu věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemcích 

parcela číslo KN 1329/3 a 1329/43 v rozsahu dle geomet-

rického plánu číslo 3555-177/2016 vyhotoveného fi rmou 

ALECZS s.r.o., Palackého 402/20, 69301 Hustopeče do ka-

tastru nemovitostí s právními účinky do 31.12.2016. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/XIX/16: ZM schvaluje kupní smlouvu s výhra-

dou vlastnického práva s prof. Zdeňkem Kubešem, 

nar.12.4.1944, Riegrova 1142/42, Brno 612 00 na odkou-

pení pozemku p.č.982/17 vedeného jako orná půda na LV 

č. 1441 v k.ú. Hustopeče u Brna, vedeného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče za kupní cenu 11.018.000,-Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/XIX/16: ZM schvaluje podání žádosti a bezúplat-

né nabytí pozemků parcela číslo KN 3195/7, 3179/16 a 

3753/89 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna nachá-

zejících se pod komunikací ve směru na Herbenovu farmu, 

a to z majetku České republiky - Státního pozemkového 

úřadu IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 

3 - Žižkov. 

Usnesení č. 11/XIX/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje 

pozemku parcela číslo KN 5593/246 vedeného jako zahra-

da na LV č. 10001 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

v lokalitě Horní vrch. 

Usnesení č. 12/XIX/16: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru prodeje 

pozemků parcela číslo KN 321/5, 376/18, 376/22 vše v ka-

tastrálním území Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 13/XIX/16: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje 

části pozemku p.č.60/1 vedeného jako ostatní plocha na 

LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Dobrovského za 
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účelem zřízení soukromého parkovacího místa. 

Usnesení č. 14/XIX/16: ZM schvaluje vyřazení majetku města - 

zmařených investic do objektu nemocnice dle samostatné 

přílohy v celkové hodnotě 740 270 Kč. 

Usnesení č. 15/XIX/16: ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí dotace, maximálně však 900.000 Kč, na 

Cyklostezku Starovice - Hustopeče obci Starovice se sídlem 

693 01 Starovice 180, IČ: 00283584. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení č. 16/XIX/16: ZM schvaluje podání žádosti o poskyt-

nutí dotace na projekt "Hustopeče, Křížový vrch: Relaxační 

zóna" z Národního programu podpory cestovního ruchu 

v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu, DT č. 3, vyhlášeného 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Usnesení č. 17/XIX/16: ZM schvaluje spolufi nancování akce 

"Hustopeče, Křížový vrch: Relaxační zóna." 

Usnesení č. 18/XIX/16: ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí 

dotace na akci "Rekonstrukce krytého bazénu, Hustopeče" z 

Programu 133 510 Podpora materiálně technické základny 

sportu, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tě-

lovýchovy ČR. 

Usnesení č. 19/XIX/16: ZM schvaluje v případě získání dotace na 

projekt "Reko AS" z Programu 133 510 Podpora materiál-

ně technické základny sportu, vyhlášeného MŠMT, bude 

žadateli TJ Agrotec z.s., IČ 13690655, se sídlem Šafaříkova 

1016/22, 693 01Hustopeče, poskytnuta fi nanční spoluúčast 

z veřejných zdrojů. 

Usnesení č. 20/XIX/16: ZM ukládá RM předložit ZM  přehled 

čerpání fi nančních prostředků na refundace mezd a platů 

radních města za roky 2014 – 2016.

Usnesení č. 21/XIX/16: ZM bere na vědomí možnost úpravu 

odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů v souvis-

losti s nařízením vlády ze dne 28.11.2016, s účinností od 

1.1.2017. Odměny neuvolněných zastupitelů zůstanou ve 

stávající výši. 

Usnesení č. 22/XIX/16: ZM schvaluje stanovení výše paušální 

částky dle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pro 

neuvolněné členy zastupitelstva obce ve výši 150 Kč/hod. a 

maximálně za 8 hod. denně. Částka je stanovena pro kalen-

dářní roky 2016 - 2018. 

Usnesení č. 23/XIX/16: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

města Hustopeče č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvo-

dy základních škol zřízených městem Hustopeče. Text OZV 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/XIX/16: ZM pověřuje RM připravit úpravy Obecně 

závazných vyhlášek města č. 3/2016 a č. 4/2016 doplněné o 

text: „ Rodiče dítěte mohou využít možnosti umístění dítěte 

ke vzdělávání do školy dle vlastního výběru bez ohledu na 

určení školského obvodu“, aby je bylo možno projednat a 

schválit na některém příštím ZM.

Usnesení č. 25/XIX/16: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

města Hustopeče č. 4/2016, kterou se stanoví školské ob-

vody mateřských škol zřízených městem Hustopeče. Text 

vyhlášky je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/XIX/16: ZM schvaluje převod nemovitostí (dle pří-

lohy) z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 

Komenského 163/2, okres Břeclav do hospodaření příspěv-

kové organizace Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, 

okres Břeclav, a to k 01.01.2017 

Usnesení č. 27/XIX/16: ZM schvaluje Dodatek č. 12 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizace Mateřská škola Na Sídlišti 5, 

okres Břeclav 

Usnesení č. 28/XIX/16: ZM ukládá RM upřesnit podmínky pře-

dání společných prostor, a před předáním prostor, bude 

uzavřena dohoda mezi školami, kterou bude vyřešeno vzá-

jemné užívání společných prostor ve společném areálu ZŠ 

Komenského – MŠ Na Sídlišti.

Usnesení č. 29/XIX/16: ZM schvaluje 12. rozpočtové opatření 

města Hustopeče na rok 2016, které tvoří nedílnou přílohu 

tohoto zápisu. 

Usnesení č. 30/XIX/16: ZM schvaluje rozpočet města Hustopeče 

v předložené verzi. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu ZM. 

Usnesení č. 31/XIX/16: ZM schvaluje Zásady pro tvorbu a čerpá-

ní fondu pro účastníky obřadů města Hustopeče Čl. III., a) 

Příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářku: 

Po-Pá 300,- Kč/jeden den, So, Ne, státní svátek 500,- Kč/

jeden den (původní znění: Po-Pá 300,- Kč/jeden den, So 

500,- Kč/jeden den). Text zásad je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/XIX/16: ZM schvaluje uzavření budoucí kupní 

smlouvy k pozemků a jejich částem v k.ú. Hustopeče u 

Brna, zapsaným na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovišti Hustopeče: část 

p.č. 1255/1 o výměře 1750 m2 vedeného jako ostatní plo-

cha, část p.č.1249/2 o výměře 99 m2 vedeného jako ostatní 

plocha, p.č. 1247 vedeného jako zastavěná plocha a ná-

dvoří, p.č. 1248 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří 

včetně budovy, p.č.1249/72 vedeného jako ostatní plocha, 

p.č.1249/73 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1249/74 

vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1249/75 vedeného jako 

ostatní plocha, část p.č. 1249/71 o výměře 120 m2 vedené-

ho jako ostatní plocha za účelem využití v rámci projektu 

Modernizace a elektrizace tratě Šakvice- Hustopeče. Kupní 

cena bude stanovena minimálně ve výši hodnoty zjištěné 

znaleckým posudkem dle zákona a bude vycházet z již 

uhrazených cen, alespoň však 801,-Kč/m2. Text záměru je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 33/XIX/16: ZM schválila spolufi nancování projek-

tů IROP pro školy a školská zařízení z  prostředků města 

Hustopeče. 

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

KULTURA

Obě hustopečské základní školy mají 
za sebou vánoční zpívání. Základní škola 
Komenského měla připravený hudební 
program v kostele sv. Václava. Základní 
škola Nádražní byla naopak zcela zaplněná 
zpívajícími dětmi a rodiči. O vystoupení 
základních škol nepřišly ani děti z mateřských 
školek, které byly pozvané na obě akce. 

Vánoční zpívání v kostele probíhá na 
Základní škole Komenského již devátým 
rokem. Dětem pravidelně hraje kapela 
učitele hudební výchovy Jana Míchala. Děti 
si poslechly a zazpívaly spoustu vánočních 
koled. V kostele si prohlédly i krásný betlém.

Základní škola Nádražní měla připravený 
bohatý program. V přízemí vítal návštěvníky 

živý betlém, ve vestibulu školy byla výstava 
prací žáků, na schodech předvedly děti 
nacvičené vánoční pásmo. Účast rodičů byla, 
jako každým rokem, veliká. Po vystoupení 
dětí následovaly vánoční dílny, které si 
každá třída organizovala sama. „Je to taková 

komorní akce, protože Vánoce jsou komorní 
záležitost. Pro rodiče je to příležitost, aby 
nasáli atmosféru školy,“ dodala ředitelka ZŠ 
Nádražní Iva Matějíčková. 

-ves-

Vánoční zpívání se žáky i pro žáky 

Zpívání žáků ZŠ Nádražní.

fo
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Zpívání ZŠ Komenského v kostele.
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Centrum volného času Pavučina pořádalo 
na Štědrý den tradiční vánoční vycházku 
s koňmi. V minulých letech se chodilo 
k rybníku, kde se nazdobil stromeček 
dobrotami pro zvířata. Letos kvůli silnému 

mrazu došli účastníci procházky pouze za 
druhý most k Valkýře. Náladu jim to ale 
nezkazilo a všichni odcházeli spokojení.

Od 15. hodin se Dukelské náměstí rozeznělo 
zpěvem koled. Tato oblíbená akce se stala 

pro hustopečské již tradicí. Vánoční zpívání 
koled pod rozsvěceným stromem je událostí, 
na které si rodiny, přátelé i známí přejí krásné 
prožití Vánoc.    

-ves-

Štědrý den v Hustopečích

Letos kvůli silnému mrazu došli účastníci procházky pouze za druhý most k Valkýře.

fo
to

:  
2x
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Vánoční vycházka s koňmi.

Silvestrovský den se dá prožít tradičně 
u televizních obrazovek s mísou chlebíčků 
na stole, nebo trochu netradičně – třeba 
na zimním stadionu v Břeclavi, kam se 
za bruslením vydala početná skupina 
hustopečských.  

Přes 130 malých i velkých bruslařů se 
navštívilo na ledovou plochu do Břeclavi 
pod vedením centra volného času Pavučina. 
Zájemci si mohou jet zabruslit v několika 
dalších termínech i v letošním roce.

Pavučina pořádá zájezdy na stadion už 
deset let a za celou historii tohoto bruslení 
se na ledové ploše vystřídalo přes sedm tisíc 
lidí. 
Červené tváře a promrzlé ruce k tomuto 

sportu patří, stejně jako občasné pády. I tak si 
ale hustopečští bruslaři užili spoustu zábavy 
a stylově se tak rozloučili se starým rokem.

-nov-

Silvestr na bruslích

Bruslení jde i nejmenším. → fo
to

:  J
an

a 
Hr

ád
ko

vá

I na tak zdánlivě pochmurném místě, jakým 
je pro mnohé z nás Ošetřovatelské oddělení 
nemocnice Hustopeče, často zaznívá smích 
a tečou slzy štěstí. Příčinou jsou i dobrovolníci, 
kteří klientům zpříjemňují dlouhé chvíle. 
Obzvláště před Vánoci. 

Po celou dobu adventní se na 
ošetřovatelském oddělení střídaly skupiny 
malých i velkých, které přišly potěšit místní 
klienty. „Začali jsme v sobotu 10. prosince, 
řekla bych, že velmi tradičně, koncertem 
skupiny Kamarádi. Poté zde byli pracovníci 
fi rmy Starbucks, kteří nám přivezli nejenom 

kávičku, ale i malovali s našimi klienty 
perníčky, sušenky a malovali s nimi na sklo. 
Nachystali jsme si to tak, abychom tato 
zpestření rozprostřely do delšího časového 
úseku, aby toho přece jenom na naše 
pacienty nebylo příliš mnoho,“ řekla vedoucí 
lékařka Jitka Suská. 

Poslední adventní týden se na oddělení 
tvořilo, zpívalo a také četlo. Pacienty 
navštívila veliká skupina dětí ze Základní 
školy Nádražní, která jim přišla zazpívat. 
„To bylo veliké dojetí, ukápla sem tam 
i nějaká slzička,“ dodala Suská. Předčítat 

pacientům vánoční příběhy došly i dívky 
z Gymnázia T.G. Masaryka. „Máme z toho 
radost. Je to moc hezké potěšit o Vánocích 
druhé,“ okomentovala návštěvu studentka 
gymnázia. 

Radost by se měla šířit během celého 
roku, proto se mohou zájemci přihlásit 
do skupiny dobrovolníků, která funguje 
v nemocnici už několik let. Toto sdružení se 
jmenuje Hustopečská vážka jarní a snaží se 
pro pacienty pořádat akce během celého 
roku.                                                                        -nov-

Potěšit druhé patří k adventu
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Na svátek Tří králů, v pátek 6. ledna, proběhl 
v sále pod kostelem sv. Václava Tříkrálový 
koncert Školní kapely Gymnázia T. G. 
Masaryka. Tuto kapelu tvoří volné seskupení 
studentů, kteří mají chuť si společně zahrát 
a zazpívat. Vede ji učitelka Margita Křížová 
a má v současnosti 15 členů. „Nejmladší 
členové mají 12 roků a nejstarším je 18 let. 
Hrajeme k různým příležitostem, například 
k předávání maturitních vysvědčení, na 
akademii nebo na vánočním zpívání,“ uvedl 
člen školní kapely Jakub Hytych. 

S mladými studenty si na vystoupeních rádi 
zazpívají i absolventi gymnázia, bylo tomu 
tak i na tomto koncertě. Kapela zkoušela 
před Vánocemi skoro každý den. Posluchači 
měli příležitost slyšet vánoční koledy, několik 
spirituálů a kytarové a rytmické písně. 

„Repertoár byl sestaven pro tradiční akci, 
která probíhá na školách po celé republice, 
s názvem Vánoční zpívání na schodech,“ 
řekla učitelka Margita Křížová. Zpívání se 
koná po třídnických hodinách a studenti 
tuto akci vnímají jako začátek Vánoc. „Všichni 
žáci vyběhnou na chodbu, sejdou se někde 
na centrálním schodišti a začne prostě 

humbuk. Asi si dovedete představit, co je 
to za kravál, takže kapela je zvyklá na velice 
silnou zvukovou kulisu,“ dodala s úsměvem 
Křížová. Návštěvníci se snažili, aby tuto 
odezvu účinkujícím poskytli a písně zněly 
celým sálem.

-ves-

Tříkrálové hudební rozloučení s Vánoci

Tříkrálový koncert Školní kapely Gymnázia T. G. Masaryka.
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Novoroční koncert v kostele 
V neděli 8. ledna se v kostele svatého 

Václava sešli malí i velcí muzikanti a zpěváci, 
aby společně zakončili vánoční období 
novoročním koncertem. Chrámový sbor 
a děti ze základní umělecké školy si pro 
posluchače připravily nevšední zážitek. 

Mohutný zpěv 20ti členného sboru 
v doprovodu kostelních varhan byl prokládán 
jemnými fl étničkami a zpěvem dětí ze 
základní umělecké školy. Posluchači se tak 
rozhodně nenudili. „Je to tradiční novoroční 
koncert, chtěli jsme, aby se konal každý rok. 
Je to taková pěkná tečka za vánoční dobou,“ 
uvedla vedoucí chrámového sboru Pavla 

Pantáková.
Zahájení se ujal děkan Jan Nekuda a pak 

už se kostelem rozléhaly jen tóny nástrojů a 
hlasy zpěváků. Přes mrazivou zimu odcházeli 

posluchači s úsměvem na rtech a milé zpívání 
zahřálo u srdce. Lepší zakončení vánočního 
období si těžko dovedeme představit.

-nov-

Chrámový sbor.
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Žáci ZUŠ Hustopeče. 

Tříkrálový koncert.

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Více informací: tupa@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 008

Na stránkách Hustopečských listů ve společenské růbrice, můžete uveřejnit blahopřání, 
vzpomínky a poděkování. Text a foto nám můžete dodat do redakce:

 Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22, tupa@hustopece.cz
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Městské muzeum a galerie Hustopeče má za 
sebou již první letošní výstavu a připravené 
zajímavé akce na celý rok. 

Muzeum letos čeká realizace nové stálé 
expozice Osvobození 1945, která se bude 
skládat především z darů Josefa Babáčka. 
Ten celý život sbíral militaria z okolí 
Morkůvek. Libreto expozice se bude týkat 
osvobozování Hustopečska. „Sbírka je 
unikátní tím, že nálezy jsou z katastru jedné 
obce,“ řekla vedoucí Městského muzea 
a galerie Hustopeče Soňa Nezhodová.  
Expozice bude mít vztah i k hustopečskému 
pohřebišti vojáků Rudé armády, které je 
druhé největší na jižní Moravě. „Každý 
rok k nám jezdí pozůstalí padlých vojáků, 
loni dojeli z Běloruska a Ruska,“ uvedla 
Nezhodová. 

V muzeu se nyní dokončuje rekonstrukce 
kroje, který nosili hustopečští měšťané do 
roku 1850, kroj pak bude součástí stálé 
expozice. „Má to návaznost na to, že každý rok 
v listopadu realizujeme odborné semináře na 
téma lidová kultura, potažmo lidový tradiční 
oděv a možnosti jeho realizace v praxi,“ 
dodala Nezhodová. 

Mezi další aktivity hustopečského 
muzea patří pořádání zájezdů. V loňském 
roce se například jelo po stopách mužů 
z Hustopečska, kteří byli odvedeni a bojovali 
na italské frontě. Důležitá je i vzdělávací 
činnost probíhající formou přednášek. „Na 
přednáškách spolupracujeme i s muzejním 
spolkem, který nám poskytuje témata, která 
ho zajímají,“ řekla Nezhodová. 

Významnou součástí muzea je galerijní 
činnost. Návštěvníci se mohou těšit na 
výstavu obrazů a keramiky Jiřího Havlíčka, 
akademickou malířku Danuši Vítkovou a její 
akvarely, fotografi e Martina Rabovského, 
sochy Pavla Klaka, obrazy Jarmily Milotové 
nebo tradiční výstavu žáků hustopečských 
škol. „Největší výstava sezóny probíhá 
v červenci a srpnu. Tentokrát jsme využili 
nabídky Antonína Vojtka z Galerie 99 
z Břeclavi, který nám zapůjčí výstavu sedmi 
českých velikánů. Jedná se o díla Josefa 
Čapka, Františka Janouška, Aloise Kalvody, 
Pravoslava Kotíka, Bohumila Kubišty, Alfonse 
Muchy a Františka Tichého,“ řekla etnografka 
Šárka Prokešová. Po letních prázdninách se 
plánuje výstava umělců z Benátek nad Jizerou 
a rakouské výtvarnice Christy Bramböck. 
„Konec roku patří už tradičně členské výstavě 
Výtvarné skupiny Alfons Hustopeče a šesté 
členské výstavě Fotoklubu Hustopeče, která 
bude završovat galerijní činnost v roce 2017,“ 

uzavřela Prokešová. 
Velmi oblíbené jsou i akce pořádané 

Muzejním spolkem Hustopeče - velikonoční 
a vánoční prodejní muzejní bazar.

Stálá expozice muzea se věnuje dějinám 
města. Byla nově otevřena v roce 2015 k 70. 
výročí osvobození města Rudou armádou. 
Důležitá část expozice patří i T. G. Masarykovi, 
jehož matka se v Hustopečích narodila a oba 
rodiče jsou pochováni na místním hřbitově. 
„Město Hustopeče a západoslovenské 
Kopčany mají jedno unikum, a to je historická 
stopa T. G. Masaryka, našeho prvního 
československého prezidenta a jeho rodiny,“ 
uvedl galerista Michal Vejpustek. Proto 
se v Hustopečích nachází naučná stezka 
Masaryk a Hustopeče, která byla otevřena 
v roce 2009. Stezka mapuje důležitá místa 
spojená s Masarykovým pobytem ve městě. 
„Jsou to ty hnědé tabule, které se nachází 
na mnoha místech města. Ukazují na různé 
stopy jeho života,“ řekl Vejpustek.  

Městské muzeum a galerie Hustopeče 
také disponuje službou pro různé spolky, 
které této služby hojně využívají, a to je 
průvodcovství po městě.  

-ves-

Dechberoucí abstrakce v městském muzeu a galerii
Výstava obrazů dvou malířů zahájila 

novou sezónu v Městském muzeu a galerii 
Hustopeče. K vidění byly akrylové a olejové 
obrazy Lenky Neuhauserové a Miroslava M. 

Mráze. Slavnostní vernisáž proběhla v neděli 
8. ledna a úvodní slovo pronesl kunsthistorik 
Karel Křivánek. O hudební doprovod se 
postarali manželé Juračkovi a jejich housle, 

kytara a zpěv.
Oba umělci jsou členy Spolku břeclavských 

výtvarníků. Lenka Neuhauserová se věnuje 
fi gurálním námětům i přírodním zákoutím. 
Pro malířku je typické zobrazení ženy ve 
všech jejích polohách. Na výstavě představila 
lidsky abstraktní obrazy plné barevných 
akordů. „Chci, aby byly moje malby pestré 
tak, jak je pestrý život. To, zda se to daří, 
nechám na posouzení divákům,“ uvedla 
s úsměvem Neuhauserová. Miroslav M. Mráz 
se systematicky věnuje abstraktní malbě 
a inspiruje se makrosvětem i mikrosvětem. 
Jeho dílo osciluje mezi expresivní a lyrickou 
abstrakcí. „V mém díle je ukryta moje duše,“ 
vyjádřil se s úsměvem Mráz.  

I když oba umělci v současnosti preferují 
abstraktní malbu, v minulosti se věnovali 
spíše realistickému zobrazení. „Časem jsem 
dospěla ke stylizovaným věcem, a tam už 
jsem zakotvila,“ dodala Neuhauserová. Oba 
umělci mají společné i to, že se malování 
věnují od dětství a malují každý den. Výstava 
se konala do neděle 29. ledna.                    -ves-
← Díla Lenky Neuhauserové.

Stálá expozice.
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Měšťanský kroj do roku 1850.

Sezóna 2017 v Městském muzeu a galerii Hustopeče
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Již čtvrtým rokem funguje pod Centrem 
volného času Pavučina oddíl dřevárenského 
šermu. Tato méně tradiční aktivita láká každý 
rok více než deset dětí. „Věk je nastaven od 
12 do 18 let. Kroužek probíhá jednou týdně 

vždy dvě hodiny,“ řekl vedoucí oddílu Filip 
Hrabal. V kroužku děti trénují šerm, hrají 
hry, například všichni proti všem a věnují se 
výrobě kostýmů a vybavení. 

Děti šermují s upravenými replikami 

pravých zbraní. „Dříve se veškeré vybavení 
vyrábělo, dnes je již pár obchodů, kde se dá 
vybavení zakoupit,“ uvedl Hrabal. Materiály 
na kostýmy se ideálně shání po starých 
půdách, děti potřebují různé kůže, kožešiny 
a přírodní látky. Oddíl dřevárenského 
šermu se věnuji i dřevárenskému larpu, kde 
například oblečení s kožešinou dává svému 
nositeli život navíc. „Larp je interaktivní 
divadlo, kde chybí diváci a herci si hrají sami 
pro sebe,“ vysvětlil Hrabal. „Nechtěl jsem 
jenom sedět u počítače a hrát hry, které se 
odehrávají ve středověku, ale chtěl jsem si 
to zkusit sám. A toto je o dost víc zábavnější 
než sedět za počítačem,“ uzavřel člen oddílu 
Martin Matocha.                                                                 -ves-

Tak trochu jiný šerm

Dřevárenský šerm.

Dámy oblečené do noblesních šatů 
s originálními doplňky a pánové - gentlemani 
s vybraným chováním. K tomu stylová 
swingová hudba, jedinečná atmosféra, 
originální fotokoutek a samozřejmě bohatá 
tombola. Tak vypadal v pořadí už druhý 
městský bál, který byl letos tematicky 
zaměřen na dobu první republiky.

V sobotu 14. ledna se Společenský dům 
v Hustopečích vrátil v čase o několik desetiletí 
zpět a nabídl všem přítomným okusit 
atmosféru dob, kdy dámy byly opravdu dámy 
a pánové hýřili šarmem i elegancí. 

O hudební doprovod se postarala kapela 
Melody Gentlemen, která výraznou měrou 
přispěla k nezapomenutelné atmosféře. 

Tanec návštěvníků byl prokládán krátkými 
vstupy Swingteamu Dubňany. Nechyběla ani 
módní přehlídka dobových šatů. Přítomné 
dámy tak mohly zjistit, zda kostým pro tento 
večer vybraly správně. Na památku si zájemci 
odnesli fotku ze stylového fotokoutku, 
ze kterého se po celý večer ozýval smích 
návštěvníků. V tombole čekalo na vítěze více 
než 200 cen. 

A co si přítomní vybavili pod pojmem první 
republika? „Zcela určitě se mi vybaví úžasná 
móda, styl a elegance,“ uvedl návštěvník bálu. 
„Oldřich Nový a tady ty krásné tance, kostýmy 
a čelenky,“ řekla návštěvnice. „Galantní muži, 
kteří zdraví tím, že políbí ženě ruku,“ dodala 
další návštěvnice bálu. Všichni přítomní vzali 

téma plesu za své a přizpůsobili tomu nejen 
své oděvy, ale i chování. A tak se stalo, že jste 
si chvílemi nebyli jistí tím, který rok to vlastně 
máme.                                                                       -ves-

II. Městský bál se vrátil v čase

Módní přehlídka.
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Swingteam Dubňany.

Prvorepubliková atmosféra.
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… jen málo lidí ví, že se jedná o bývalou 
společnost Medipharm, která se v roce 
2008 stala významnou akvizicí dánské 
biotechnologické společnosti Chr. Hansen 
A/S. Tehdy se malá fi rma sídlící mezi 
obcemi Starovice a Uherčice začala měnit 
v plnohodnotný článek špičkové globální 
biotechnologické korporace.

Dánská společnost, s více než 140 letou 
historií a 2800 zaměstnanci, patří k předním 
výrobcům přírodních potravinářských přísad 
na světových trzích. S našimi produkty 
se v různých formách setkáváte každý 
den. Pokud jste dnes snídali jogurt, sýr, 
salám nebo i nějakou sladkost, s největší 
pravděpodobností byly při jejich výrobě 
použity startovací kultury, enzymy či přírodní 

barviva z produkce Chr. Hansen.
Významnou a rozvíjející se součástí 

společnosti je divize Animal Health – Zdraví 
zvířat, k níž patří výrobní a distribuční závod 
ve Starovicích a Hustopečích. Naším cílem 
je zemědělcům a farmářům po celém světě 
nabízet taková řešení, která jim umožní 
zvýšit produktivitu i zisk při dodržení všech 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
a přírody.

Podporou našeho českého závodu jsou 
obchodní týmy nejen divize Zdraví zvířat, ale i 
Masných a Mlékárenských kultur a Přírodních 
barviv.

31.10.2016 náš závod ve Starovicích poprvé 
v historii navštívil nejvyšší představitel 
společnosti pan Cees de Jong, CEO. Pan 
Cees de Jong se zajímal o místní podmínky 
a potřeby závodu pro další rozvoj. Osobně se 
setkal se zaměstnanci, které zaujal prezentací 
o fi remní strategii  Nature´s no. 1.

Poselství, se kterým pan Cees de Jong 
na Moravu přijel, by se dalo shrnout 
následovně: Poptávka po probiotických 
kulturách se zvyšuje stejně jako potřeba 
najít udržitelné alternativy chemických 
přípravků používaných v zemědělském 
a potravinářském průmyslu. Naše Chr. 
Hansen výrobky jsou plně v souladu 

s těmito příležitostmi pro nová řešení šetrná 
k životnímu prostředí, která jsou stále stejně 
účinná a spolehlivá.

Naše společnost Chr. Hansen také 
klade důraz na osobní a odborný rozvoj 
zaměstnanců a jsme přesvědčeni, že cíle 
a vize se mohou uskutečnit pouze s oddanými 
a profesionálními zaměstnanci.

At Chr. Hansen our employees are the very 
cornerstone of our business. Only with the best 
and most talented people we can realize our 
ambition to off er sustainable and innovative 
natural solutions.

As global market leader in natural ingredients 
Chr. Hansen prospers from enthusiastic and 
ambitious people who dedicate their talents 
to improving food and health. We off er 
a meaningful career and the opportunity to 
use and develop your skills along inspiring 
colleagues in over 30 countries. Join us for 
a meaningful career in our Animal Health 
production plant in the Czech Republic.

Overall role and responsibility
In this role you are responsible and 

accountable for up-to-date quality, safety 
and environmental management systems 
enabling the site to operate eff ectively 
and eff iciently in compliance with global 
and local guidelines, regulations, laws and 
requirements.

Primary tasks
QA related

Your overall QA focus is to ensure 
compliance to global and local quality and 
feed safety standards. You are responsible 
for external certifi cation audits and customer 
audits, supporting customer complaint 
handling.

In this role you will identify preventive 
actions and improvement opportunities 

based on incidents, complaints, audits, 
corrective actions trends etc.

EHS related
You will direct the implementation and 

maintenance of the EHS compliance systems 
for the facility and ensure compliance with all 
EHS policies and regulations.

Knowledge, Skills & Abilities
• University degree in agriculture, feed/
food science, chemical engineering, 
microbiology, veterinary or similar
• Experience and/or familiarity with OHSAS 
18001 & ISO 14001
Should possess strong training, problem 
solving, and decision making skills
• Should have strong oral and written 
communication skills
• Demonstrated organizational, 
communication, research and analytical 
skills
• Ability to prioritize eff ectively
• Managerial capabilities
Experience with cross functional work and 
strong interpersonal skills
• Understanding of product application and 
business and production processes
• Knowledge and experience within Feed 
safety management and HACCP analysis
• Knowledge and experience with feed safety 
standards FSSC 22000, FAMI QS
• Auditor experience
• Communication and presentation skills, 

training experience
• Systematic, customer and result oriented
• Fluent Czech – native speaker
• Fluent English, minimum B2 level 
(upper-intermediate)
• Driving license B (active driver)
• Suff icient computer literacy to include MS 
Word, MS Excel, MS PowerPoint and use of 
plant specifi c soft ware systems

Schedule
Full time employment – unlimited period

Location
Starovice

Questions
If you have any questions about the 

position, please feel free to contact 
Mgr. Kristýna Čížková, HR Manager CEE, at 
czkko@chr-hansen.com or +420 605 849 054.

Application
Please send your CV at 

czkko@chr-hansen.com

Please note that we will read and handle 
applications as we receive them – and close 
the process when we fi nd the right profi le. 
The sooner you apply, the better are your 
chances.

Read more about working for Chr. Hansen 
at: www.chr-hansen.com/en/career

Když se řekne Chr. Hansen Czech Republic…

QA/EHS MANAGER - Join us for a meaningful career
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
únor 2017

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

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

st  22.2. 9.00 NAŠEL SE MEDV D – divadelní p edstavení
divadla Krapet Praha pro MŠ, ZŠ a ve ejnost. 
Kinosál Hustope e.

t  23.2. 19.30 SZIDI TOBIAS - koncert slovenské šansoniérky.
Spole enský d m. Vstupné 250,- K . P edprodej 
vstupenek TIC Hustope e, d m U Synk .  

t 2.2. – 26.2. JI Í HAVLÍ EK – KRAJINY MÉHO SRDCE
   Výstava obraz  a keramiky. 

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

t  2.2. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST – krmítko
t  9.2. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  16.2.  10.00 VÝTVARNÁ INNOST – vrána
t  23.2. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM

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

st 1.2. – 27.2.  VÝSTAVA KOUZLO STARÝCH MAP
Putovní výstava. Staré mapy jsou úchvatnými odbor-
nými, výtvarnými i historickými dokumenty. Mnohé 
mají kouzelné p íb hy skryté odborník m i laik m. 
N které z nich se p edstaví ve ejnosti na putovní 
výstav  Kartogra  cké spole nosti eské republiky.
Vestibul knihovny. 

t  2.2. 16.30 P EDNÁŠKA KOUZLO STARÝCH MAP
Stru né p edstavení vystavených exponát  
a problematika historické i soudobé kartogra  e 
a jejího významu v sou asném sv t  - 
Mgr. Zden k Stacho , Ph.D. - u ebna knihovny.

t  9.2. 16.30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA T ETÍHO V KU
t  23.2. 16.30 Cestování - co jste možná nev d li.
t  16.2. 15.00 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDK  

   d tské sout že Lovci perel 2016 – knihovna.
st   20. – 24.2. VÝB R KNIH NA BURZU TENÁ I TENÁ M

Máte doma zachovalé knihy a nevíte, co s nimi 
a nechcete je vyhodit? P ineste je na 
p ipravovanou burzu – knihovna.

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

pá  10.2. 20.00 FARNÍ PLES V RYTMU FLAMENCA
   Divadelní sál pod kostelem sv. Václava. 
po  13.2. 18.00 P EDNÁŠKA NA TÉMA KOMUNIKACE V RODIN  
   Klubovna kostela. 
ne  19.2. 15.00 D TSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
   Téma: Ledové království.
   Divadelní sál pod kostelem sv. Václava.
út  21.2. 18.00 P EDNÁŠKA V RY SOSNAROVÉ – vzpomínky ženy,
   která p ežila gulag. Klubovna kostela. 

HHUUSSSTOOPPE SSKKÉ
SSKÁÁKKKÁNNÍ

2. a 4. 2. 2017

M sto Hustope e

www. hustopecskeskakani.cz

-in
ze
rc
e-

PRACUJTE
V BLÍZKOSTI

DOMOVA
Chcete mít práci za rohem?
Staňte se naším kolegou!

V současnosti hledáme 
pro prodejnu v Židlochovicích

pracovníky na tyto pozice:

 NABÍZÍME:
týden dovolené navíc ihned od nástupu

pracovní poměr na dobu neurčitou i na zkrácený úvazek
stravenky v hodnotě 65 Kč a další výhody...

KONTAKTUJTE NÁS:
Přímo na prodejně, na emailu nabor@penny.cz 
nebo na tel.: 725 519 645
www.penny.jobs.cz

ZÁSTUPCE
VEDOUCÍHO PRODEJNY

Nástupní mzda
20 500 Kč (40 h/týden)

POKLADNÍ
Nástupní mzda

16 300 Kč (40 h/týden)

Vstupné: 180,- Kč
Předprodej vstupenek: Město Hustopeče, 
TIC (dům U Synků), Dukelské nám., tel. 519 412 909
a v sítích Ticketstream a SMSticket
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 13. 2. / 27. 2.
Papír, plast, nápojové kartony: 7.2.
Bioodpad: 6.2.

SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál M stských služeb Hustope e, Nádražní 37
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.: 702 204 600
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

SPORT

KRYTÝ BAZÉN
 Po, Pá 6.00 – 8.00 14.00 – 20.00
 So, Ne  14.00 – 18.30

Aktuální informace najdete na www.spozam.cz, 
pop ípad  na tel.: 702 204 600.

pá  3.2. 20.00 ROCK PLEASE, rockový ve er. Hrají: La Bande
   (Brno) a Pool Litters (Hustope e). Spole enský d m 
   Hustope e. Vstupné 100,- K . P edprodej
   vstupenek TIC Hustope e, d m U Synk .

so  4.2. 10.00 HUSTOPE SKÝ MASOPUST. Tradi ní pr vod 
   fašankových masek, zabíja ka, otev ené sklepy
   v ulici Na Hradbách.

pá  17.2. 20.00 PLES GYMNÁZIA. Téma: ernobílý  lm. 
   Hraje Junior band, spole enský d m.

ATLETIKA
t  2.2.  HUSTOPE SKÉ SKÁKÁNÍ, 18. ro ník

so 4.2.  mezinárodního výška ského mítinku. 
M stská sportovní hala Hustope e. 
Více na www.hustopecskeskakani.cz. 

FOTBAL
so 18.2.  HALOVÝ TURNAJ P ÍPRAVEK A ŽÁK . 
   M stská sportovní hala Hustope e. 
VOLEJBAL 
so  25.2.  VOLEJBALOVÝ TURNAJ
   M stská sportovní hala Hustope e. 
ne  26.2.  KRAJSKÉ KOLO MINIVOLEJBALU
   M stská sportovní hala Hustope e. 
STOLNÍ TENIS
2. liga
so  11.2. 15.00 TJ Agrotec Hustope e – Moravský Krumlov 
Okresní p ebor I. t ídy
pá  10.2. 18.00 TJ Agrotec Hustope e – Rakvice
pá  24.2. 18.00 TJ Agrotec Hustope e – K epice B
Krajská sout ž 1. t ídy
pá  24.2. 18.00 TJ Agrotec Hustope e – Slatina C
so  25.2. 17.30 TJ Agrotec Hustope e – Sokol Brno B

t  16.2. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z nám stí).

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

t  9.2. 9.30 ZÁJEZD DO AQUALANDU MORAVIA 
   v Pasohlávkách. Odjezd z AN.
ne  19.2. 14.00 ZÁJEZD DO DIVADLA BOLERADICE 
   na p edstavení K íž u potoka od DS brat í Mrštík .
   Odjezd z AN.
po  20.2.  ZAHÁJENÍ KURZU KORÁLKOVÁNÍ. Kurz se skládá
   ze šesti lekcí. U ebna M stské knihovny Hustope e.

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

ne  26.2. 15.00 D TSKÝ KARNEVAL tentokrát s Robotem v patách.
Vezm te s sebou masky a p evleky, tombola, 
bar u Robota, fotokoutek. D ti vstup zdarma, 
dosp lí 50,- K . Spole enský d m Hustope e. 
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Dramatizace pohádky je jedna z aktivit, 
která nepřímo podporuje předčtenářské 
dovednosti dětí. Této aktivitě se intenzivně 
věnujeme ve všech třídách.

„Láska opět víc naděje má, zášť a nenávist 
je ztracená.“ Těmito slovy se se svými 
blízkými loučila třída Motýlku z MŠ U Rybiček 
po vydařeném pohádkovém představení 
O Popelce. V předvánočním čase si děti 
nacvičily hudební pohádku jako vánoční 
dárek rodičům. Jenže, známe to všichni, 
předvánoční shon doma i v práci, chřipky, 
nemoci herců…. Představení se poprvé 
hrálo již před Vánoci, ale na žádost mnoha 
rodičů jsme se rozhodli opakovat je znovu 
v lednu. A protože kromě tvrdé práce jsme 
si užili i spoustu legrace, pozvali jsme také 
na dopolední část i starší kamarády ze 
ZŠ Komenského a ZŠ Nádražní. Žákům 
se pohádka líbila a ve zpětné vazbě jsme 
zaslechli následující ocenění: „Nejvíc se 

mi líbila hudba, kulisy, herci, tanec, šaty 
a koruny. Nejlepší byli kuchaři, jak nesli 
jídlo a jak zpívali. Mně se nejvíc líbilo, jak 
mezi dětmi protančila paní učitelka jako 
oříšek. Bylo to moc krásné, tak jsme jim 
hodně tleskali.“ Odpoledne patřilo rodičům, 
prarodičům, příznivcům naší školky, i těm, 
co se k nám rádi vrací. Naše malé baletky 
v úvodním čísle tančily naplno, následovaly 

perfektní herecké i pěvecké výkony hlavních 
protagonistů, ale také kuchařů, trubačů, 
holoubků. Princ Mojmír nakonec našel svou 
lásku, zlo se samo vytrestalo, dobro vyhrálo 
a my pevně věříme, že pohádková pravidla 
platí i v běžném životě. 

Největší odměnou nám byl bouřlivý potlesk 
a spokojenost našich blízkých. Těšíme se na 
další vystoupení.              Kolektiv MŠ U Rybiček

Milí čtenáři, 
úplně nejdříve vám chceme, my děti 

a zaměstnanci MŠ Pastelka, popřát pevné 
zdraví a pohodu v novém roce 2017. 

Vánoční volno rychle uteklo a my jsme se 
zase sešli ve svých třídách. Plni dojmů jsme si 
sdělovali zážitky z našich domovů z dárečků, 
které jsme našli pod stromečkem. Hodně dětí 
se radovalo i z překvapení, která jsme měli 
pod stromečkem ve třídě. Před Vánocemi 
bylo totiž dost dětí nemocných. A věřte, že 
k nám byl Ježíšek štědrý. 

V druhém týdnu už jsme se s vervou pustili 
do tvoření a úkolů. Paní Zima se totiž chopila 
vlády a předvádí se nám v plné kráse a síle. 
Malujeme zimní obrázky, tvoříme „zmrzlé“ 
obrazy, kreslíme sněhuláky. Venku si zase 
užíváme zimních radovánek. Těšíme se 
na vše, co je ještě před námi. Předškoláci 
fi nišují, i když zápis do základních škol bude 
sice až na jaře, ale to bude coby dup. Úplně 
první akcí bude výlet do Soběšic – výukového 
střediska Jezírko – kam naše MŠ pravidelně 
jezdí. Dovíme se tam pokaždé něco nového 

o přírodě. Navštívíme také místní knihovnu. 
A koncem února začíná pro naše předškoláky 
kurz plavání v plavecké škole.

Tak ať se nám i vám všem v tom novém roce 
daří. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Abychom pomohli rodičům i dětem 
zvládnout psychicky náročné období, jakým 
je vstup do mateřské školky, nabízíme pro 
děti, které nenavštěvují mateřskou školu 
nebo nemohly být z kapacitních důvodů 
přijaty, předadaptační program pod názvem 
Školička pro maláčky.

Hlavním cílem programu je dítě co nejvíce 
upoutat, zaujmout, rozkomunikovat 
a seznámit se s ním do té míry, že bude 
k učitelce chodit bez maminky či tatínka 
a učitelku přijme jako dalšího člověka, 

kterého zná a který k němu patří v prostředí 
mimo domov.
Smyslem tohoto programu je:
• Informovat a prakticky seznámit rodiče 
se stylem práce v mateřské škole ještě před 
zápisem.
• Umožnit rodičům podílet se aktivně na 
seznamování dítěte s mateřskou školou, 
do které bude chodit.
• Seznámit pedagogy s dítětem, rodinnými 
příslušníky i rodinným prostředím, v němž 
dítě vyrůstá.

• Informovat rodiče o schopnostech, 
znalostech a dovednostech, které by dítě 
mělo při nástupu k předškolnímu vzdělávání 
mít (především základní hygienické a 
společenské návyky, základní sebeobsluha).

Zahájení činnosti Školičky pro maláčky    
začne 2. února 2017, každý čtvrtek od 15. 30 
- 16.30 hod. Těšíme se na Vás.

Kolektiv MŠ U Rybiček

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA 

MŠ  U RYBIČEK

A máme tady nový rok
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Školička pro maláčky

Pohádka O Popelce
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Děti a jejich sněhulák 

Malí divadelníci
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Tak jako téměř každý rok i letos naše škola 
pořádala těsně před Vánocemi jednodenní 
zahraniční zájezd do Vídně. Tentokrát 
se podařilo zaplnit autobus jen samými 
deváťáky, jelo jich celkem 42. Nejprve jsme 
navštívili Vojensko-historické muzeum, kde 
žáky zvláště zaujalo oddělení 2. světové 
války. Poté jsme pěšky došli k letohrádku 
Bellveder, odkud jsme chtěli sledovat celou 
Vídeň. Bohužel nás provázela silná mlha. 
Našim hlavním cílem ale byla prohlídka 
dominanty Vídně, kterou je Stephansdom. 

Naši procházku jsme zakončili před Novou 
radnicí, kde si děti mohly užít tu pravou 
vánoční atmosféru a nakoupit nějaké 
dárečky. Cestou domů jsme se ještě zastavili 
v Hundertwasserhaus, což je budova, která je 
typická svými pestrými barvami a nerovnými 
plochami. Vraceli jsme se v dobré náladě 
a plni zážitků z tohoto pěkného dne.

Na závěr chci dodat, že letos jsem si zvlášť 
uvědomovala, jak máme hodné, inteligentní
a znalostíchtivé deváťáky.

Irena Janovská

ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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Díky mrazivému počasí a úsilí některých 
zaměstnanců školy se školní dvůr proměnil 
v ledovou plochu. Žáci tak mají možnost 
nejenom v hodinách tělesné výchovy 
procvičit své bruslařské schopnosti. Každý 
den odpoledne, ale i o víkendu se ze dvora 
ozývají dětské hlasy a zvuk bruslí.

Se známkami bojujeme, na sněhu se radujeme.

Vyrazili za kulturou
Nejprve si děti v Janáčkově divadle 

připomněly vánoční dobu baletem 
Louskáček, později navštívily mateřskou 
školu U Rybiček. Paní ředitelka Javůrková 
je pozvala na pohádku O Popelce, kterou si 
nacvičila třída předškoláčků - Motýlci.

Kolektiv ZŠ Komenského Žáci navštívili předvánoční Vídeň.
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To je zima, toto zebe, když padají vločky 
z nebe… Touto básničkou začínají naši 

nejmladší svůj pracovní den. Když je zima 
nám, co teprve ptáčkům? A tak se děti staraly, 

čím jim přilepšíme.
Před Vánocemi jsme přilepšovali srnkám 

a králíkům do krmelce. Můžete se podívat 
na krásné fotky na našem školním webu 
www.skolahustopece.cz.

Tentokrát jsme nachystali zobání ptáčkům 
ve školní zahradě. Vyrobili jsme lojové 
koule. Jen co je ptáčci najdou pověšené na 
stromech, budeme se těšit pohledem na ně 
a jejich plná bříška.

za žáky ZŠ speciální H. Průdková

Staráme se o ptáčky
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Žáci Domova mládeže se v loňském roce 
zapojili do projektu 72 hodin pod názvem 
Uklidíme okolí školy, který pořádala Česká 
rada dětí a mládeže v Praze. Tento projekt byl 
posléze oceněn ministryní školství Kateřinou 
Valachovou. 

Od České rady dětí a mládeže obdrželi žáci 
Domova mládeže děkovný certifi kát. Ocenění 
nás velmi potěšilo, už teď se těšíme na další 
projekt 72 hodin, který proběhne v říjnu 2017.

Ludmila Malinková, vychovatelka

SOŠ A SOU HUSTOPEČEDěkovný certifi kát

Staráme se o ptáčky.
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Staráme se o ptáčky.

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

V úterý 13. prosince 2016 otevřelo 
hustopečské gymnázium své dveře všem 
uchazečům o vzdělávání na této škole – 
ať už žákům pátých tříd, směřujících do 
osmiletého studia, či žákům devátých tříd, 
uvažujících o čtyřleté výuce.  Konal se den 
otevřených dveří.

Zájemci byli ihned po vstupu do školy uvítáni 
studenty septimy, kteří jim nabízeli letáky 
nebo ukázky přijímacích zkoušek z českého 
jazyka a prováděli je po celé škole. Prohlídky 
začínaly v chemické laboratoři, v níž vybraní 

žáci demonstrovali pokusy, a pokračovaly 
návštěvou učebny fyziky, kde právě probíhala 
výuka o zapojování elektrických obvodů. 
Dále byli návštěvníci provedeni i učebnou 
biologie, výpočetní techniky či jazykovými 
třídami. V nich se dozvěděli o jazycích, které 
se na škole vyučují, a o různých projektech 
a výjezdech do zahraničí, které gymnázium 
pravidelně pořádá. Zájemci o studium tak 
mohli zhodnotit vybavení školy, dozvědět se 
zajímavé informace a případně se na další 
poptat.

Druhý den otevřených dveří se uskutečnil 
ve čtvrtek 12. ledna 2017. Jeho program 
probíhal obdobně, avšak průvodci byli 
tentokrát žáci kvarty.

Teď už jen zbývá popřát příštím studentům 
gymnázia spoustu trpělivosti při učení 
a hodně štěstí u přijímaček! 

Adéla Janoušková, Sylva Poláková, 
studentky septimy

Den otevřených dveří Gymnázia T. G. Masaryka
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V posledních letech se v naší zemi usídlil 
nový svátek, který k nám přišel především 
ze zámoří – svátek svatého Valentýna. Je 
to svátek zamilovaných, kdy si ti, kteří se 
milují, dávají mezi sebou přáníčka a drobné 
dárky. Obchody se snaží na tom vydělat 
a nabízí tematicky balené čokolády a další 
věci. A protože je to svátek zamilovaných, 
začali křesťané napříč různými církvemi 
využívat tento čas k povzbuzování manželů. 
Během několika let vznikla nová tradice, 
kdy se v mnoha církvích a sborech zaměřují 
v únoru na manželství a rodiny. Pořádají se 
manželské večery nebo různé semináře na 
téma komunikace mezi partnery a podobně. 
Někdy je to spojené se společnou večeří 
a duchovním programem, jindy je seminář 
spíše kreativní, kdy manželé spolu něco tvoří, 
a tak spolu budují vzájemnou komunikaci.  

Křesťanství staví rodinu a vztahy mezi 
manžely velmi vysoko. Podle Bible je 

manželství – vztah mezi mužem a ženou, 
základní společenskou a také duchovní 
jednotkou. Již na začátku Bible čteme, 
že muž a žena budou jedno tělo. Je to 
mnohem víc, než jen to, že dva lidé spolu žijí 
a mají společné zájmy. Vzájemné spojení se 
dotýká nejhlubších oblastí našeho bytí. Být 
jedním tělem je obraz, který se v souvislosti 
s manželstvím opakuje v Bibli několikrát. 
Osobně si myslím, že je to především proto, 
že sám Bůh jako tři samostatné osoby, žije 
ve vzájemné a dokonalé jednotě. Skrze 
manželství můžeme tedy, alespoň částečně, 
nahlédnout, co znamená Boží trojice. Byl 
to Bůh, kdo stál za vznikem manželství 
a kdo požehnal Adamovi a Evě. A je to Bůh, 
kdo i dnes vybízí každého z nás, abychom 
brali manželství s úctou. Nastavení dnešní 
společnosti je trochu jiné. Jako křesťané 
cítíme, že to, co se kolem nás děje, není 
úplně zdravé. Proto se snažíme povzbuzovat 

manželské páry k věrnosti a vytrvalosti.  
V našem sboru neděláme letos manželské 

večery ani speciální semináře. Ale nechceme 
přejít tento svátek bez povšimnutí. Chceme 
také hovořit o manželství a o rodině, a to 
během nedělních bohoslužeb. Část ledna 
a celý únor budou kázání věnována tématu 
rodiny a vztahů v manželství. Budeme mluvit 
nejen o roli muže a ženy, ale také o vzájemné 
komunikaci a principech výchovy dětí. Pokud 
vás některé z témat zajímá, jste vřele vítáni na 
kterékoliv naší bohoslužbě.

Karel Fridrich, pastor sboru

Únorové bohoslužby
začátek v 9.00 hodin

 29. 1.  Jak dobře komunikovat
 5. 2.  Něco o mužích
 12. 2.  Něco o ženách
 19. 2.  Jak na výchovu dětí
 26. 2.  Rosteme spolu

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Nebo také šílí. Pro každého, kdo ze svého 
manželství už šílí nebo mu připadá slabé 
a chce vztah posílit, je tu v únoru Národní 
týden manželství. Letos je to týden od 
pondělí 13. do neděle 19. února.  Každý pár 
si ho může prožít, jak si zvolí. Někdo si zajde 
ve dvou na večeři a soukromě si užijí chvilku 
pro sebe. Jiní se zase kouknou, co jim pro 
posílení manželství může nabídnout jejich 
okolí. Zda někdo pořádá přednášky nebo 
zda se děje nějaká aktivita v obci či městě, 
kam patří. V našem sboru letos nabídneme 
fi lm V dobrém i ve zlém a v neděli při 

bohoslužbách obnovu manželských slibů. 
Manželské páry v našem sboru též dostanou 
v obálkách něco málo inspirace, co mohou 
v týdnu manželství (ale i kdykoliv jindy) pro 
svůj vztah udělat, čím ho ozvláštnit, okořenit. 
Téma letošního ročníku Národního týdne 
manželství je Recept na dobré manželství. 
Mnozí si myslí, že hlavní ingrediencí je láska 
a štěstí. Ale je to velký omyl. Začíná to jinde. 
Někdo moudrý napsal, že láska se nerodí 
z objetí, ale z obětí. Tedy až když vidím, že 
ten druhý je ochoten něco obětovat, něčeho 
se vzdát pro naše společné dobro, rodí se ve 

mně láska a pocit štěstí, že někoho takového 
znám a že je ochotný žít právě se mnou. Ale 
musí to nutně nastat až když vidím, že se ten 
druhý obětuje? Neměla by ta ochota k oběti 
vycházet ze mě? Kde je psáno, že všichni jsou 
povinni dělat mě šťastným? Pokud miluji, pak 
mým cílem je, aby byl šťastný ten, koho miluji. 
Nebo lépe: koho jsem se při svatebním dni 
zavázal milovat. Největší paseku v manželství 
udělalo právo na štěstí, kterého se každý 
dožaduje, ale není pro něj nic ochoten udělat. 

Málokterá organizace se pustí do boje za 
dobrá manželství, protože všichni většinou 

Únor bílý manželství sílí

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Zaměřeno na rodinu 

CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

V roce 2017 oslaví naše brněnská diecéze 
240. výročí od svého založení. Diecéze není 
jen území, tvoří ji především lidé, kteří v ní 
žijí, pracují, modlí se, prožívají své radosti 
i bolesti. Kromě řady akcí, které mají letos 
rozvinout naše vědomí sounáležitosti, si 
připomene tuto historickou událost také 
výstavou nazvanou Brněnská diecéze ve 
fotografi ích, do které jako autor může každý 
zájemce přispět do 30. června 2017.

Témata pro zaslané fotografi e jsou dvě. 
Prvním tématem je Katedrála sv. Petra 
a Pavla – hlavní chrám diecéze, protože kostel 
v Brně na Petrově byl založením Biskupství 
brněnského dne 5. prosince 1777 povýšen 
na katedrálu, tedy na hlavní chrám diecéze 
a její viditelný symbol. Druhé téma nese název 

Ze života naší farnosti, protože ve farnostech 
žijeme jako místní rodiny církve a spojuje 
nás nejen bydliště, ale také řada společně 
prožitých událostí a akcí. Každá fotografi e 
by měla mít název a také by měla být 
doplněna popisem, krátkým komentářem, 
vzpomínkou nebo i příběhem, který se k ní 
váže. Organizační informace pro zájemce 
jsou zveřejněny na internetových stránkách 
Biskupství brněnského. Nejzajímavější 
fotografi e bude možné zhlédnout od soboty 
2. září na výstavě ve Žďáru nad Sázavou 
během 14. diecézní pouti rodin a později také 
v katedrále na Petrově.

Jan Nekuda, 
děkan

240. výročí založení brněnské diecéze

→
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Na počátku roku se členové Klubu historie 
a vlastivědy Hustopečska sešli na výroční 
schůzi, aby se ohlédli ve své činnosti za rokem 
minulým, zhodnotili své hospodaření, ale 
také naplánovali činnost na rok nastávající.

V roce 2016 uskutečnil klub devět 
přednášek – z toho tři cestopisné (Turecko, 
Ararat, Tanzánie), pět historických 
(Přemyslovci, Přemysl Otakar II., Jeroným 
Pražský, Lovci mamutů pod Pálavou 
a Židovské zvyky) a přírodovědnou z oblasti 
astrologie (Co je nového ve Sluneční 
soustavě). Přednášeli fundovaní odborníci, 
což se projevilo i na zájmu posluchačů.
Další oblast činnosti je pořádání poznávacích 
zájezdů, těchto se zúčastnilo celkem 385 
zájemců nejen z řad členů. Největší zájem 
byl o návštěvu hradu Kost a Jičína, ale ani 
ostatní nezůstaly v pozadí, ať už byl cíl blízký 
(Tišnovsko, Hodonínsko) či vzdálenější 
(Uničovsko, Slavonice nebo Slovensko). 
Dle možností se snažíme zajistit průvodce, 
abychom dané město mohli poznat co nejlépe. 
Juniáles, předvánoční posezení či 
potáborové setkání jsou akce, které mají 
neformální charakter a nabízí přítomným 
setkání a pobavení.  

I další aktivity nabízí zábavu, soutěžení, 
odreagování či vyplnění volného času. Mám 
tím na mysli herní odpoledne pod názvem 
Pojď se s námi bavit, pojď si s námi hrát, které 
probíhá již rok jednou týdně buď venku nebo 
na penzionu. Další obdobnou činností jsou 
tábory Na stará kolena, jejichž sedmý ročník 
proběhl právě v roce 2016. Dva turnusy ve 
stylu zlatokopecké horečky a týden ve víru 
tance. Ten byl vyvrcholením práce taneční 
skupiny Tančírny na stará kolena po více než 
ročním nácviku tanců ve stylu country. Tance 
nejsou jen o pohybu, ale dají zabrat zejména 
po stránce zapamatování fi gur, koordinace 
rukou a nohou, ale jsou i spoluprací 
s ostatními tanečníky.

I když akcí proběhlo hodně, některé 
se neuskutečnily z důvodů časových či 
organizačních, některá témata přednášek 
se nepodařilo zajistit lektorsky a musela být 
nahrazena jinými.
Činnost v tomto roce se odvíjí zejména 

z podnětů členů, přihlížíme i k výročím roku 
2017. Připravujeme osm přednášek z historie 
(např. Marie Terezie), o Lednicko-valtickém 
areálu, o Hustopečsku, cestopisnou o USA 
a také besedu s kriminalisty. Do Bratislavy, 

na Lipno s návštěvou otáčivého hlediště 
v Českém Krumlově, do východních 
a středních Čech, ale i po regionu jsou 
plánovány letošní výlety. V doprovodu pana 
Teistera si chceme prohlédnout rajhradský 
klášter, v Brně se dle možností zapojit 
do komentovaných prohlídek, navštívit 
Otevřenou zahradu a uskutečnit botanickou 
vycházku. Jsou to plány nemalé, ale 
uskutečnitelné. Realizace zůstává v rukách 
zejména novému sedmičlennému výboru, 
který byl na schůzi zvolen, zapojit do 
organizace se může každý.

Klub v roce 2016 dosáhl počtu 185 členů 
z 35 obcí (110 členů z Hustopečí) a začínáme 
mít problémy s prostory ke konání přednášek 
či setkávání. S napětím očekáváme 
rekonstrukci kina, kde by se v budoucnu 
odpovídající salonek mohl vytvořit. 

Přeji klubu, aby i v dalších letech rozdával 
svým členům radost, příležitost přinášet 
nové poznatky z různých oblastí, vozil je na 
zajímavá a nepoznaná místa, byl místem 
setkávání, pohody a vzájemné úcty a aby byl 
i nadále o jeho činnost upřímný zájem.

Dušan Průdek, 
předseda

Historici bilancují a plánují

 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

máme máslo na hlavě a dobré manželství aby 
pohledal. Ani církvím se tato bolest posledního 
století nevyhýbá. Nemluví se o tom, protože 
v každé skupině nebo společenství se najde 
někdo, kdo je rozvedený nebo se mu v této 
oblasti prostě nedaří. Má tedy smysl otevírat 
bolavá témata? Ano, má! Protože nám záleží 
na uzdravení. Pokud je běžné, že jsou lidé 
nemocní, neděje se přece to, že bychom se 
s tím smířili a zavřeli nemocnice a lékařské 
fakulty. Ne, zdraví je stále ten standard, jak to 
má správně vypadat. Proč by to nemělo platit 

i o vztazích? Proč se u manželství smiřujeme 
s mnohem nižším standardem? 

Proč tedy pracovat na svém manželství? 
Protože nic dobrého nepřijde jen tak samo 
od sebe, musí se to vytvořit. Dále proto, že 
ze stabilních vztahů se rodí stabilní děti, 
vyrovnaní jedinci, které náš národ potřebuje 
jako sůl. A mimo jiné také proto, že v Písmu 
stojí: „Manželství ať mají všichni v úctě 
a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné 
a nevěrné bude soudit Bůh.“ (Žd 13, 4). 

Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v rámci Národního týdne 

manželství nabízí:

Film V dobrém i ve zlém – 
ve čtvrtek 16. 2. v 18.00 na evangelické faře

Obnovu manželských slibů
při bohoslužbách v neděli 26.2. v 10.00

Využívání ambulantních balíčků v lázních 
Lednice pokračuje. Skládají se z parafi nového 
zábalu a masáže. Všichni účastníci si velmi 
chválí tuto skladbu masáže i práci všech 
masérek a sester. Péči si užíváme, alespoň na 
chvíli zapomeneme na své bolesti a trápení. 
Poděkování patří všem masérům, sestrám, 
p. Kalců, v neposlední řadě paní ředitelce 
Ďurišové. Hezké odpoledne většinou 
zakončíme v lázeňské kavárně na kávičce 
nebo jiném občerstvení.

Bohumila Defeldová, předsedkyně Svazu 
tělesně postižených v ČR

Užíváme si ambulantní balíčky v lázních Lednice

Členové v lázních Lednice. → fo
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SPORT
SPORTOVEC ROKU MĚSTA HUSTOPEČE

Sportovcem roku 2016 se stal Marek Svoboda
Nejúspěšnější hustopečští sportovci se 

sešli ve středu 25. ledna v obřadní síni 
radnice. V příjemném duchu se zde konalo 
vyhlášení ankety Sportovec roku 2016 města 
Hustopeče. Mezi oceněnými byli Ironman 
Marek Svoboda, westernová jezdkyně Jana 
Sigmundová, badmintonistka Martina 
Ševčíková, oddíl atletiky, házené, taneční 
skupina Danceversity a Oldřich Kocourek. 
O umístění sportovců rozhodovala odborná 
porota a podruhé i veřejnost. Vítězové převzali 
ocenění z rukou předsedy Sportovní komise 
Petra Fridricha, starostky Hany Potměšilové 
a člena komise Radka Maděřiče. Součástí 
předávání cen bylo i losování tří hlasujících 
z řad veřejnosti. Vylosovaní dostanou pěkné 
ceny.

Ceny se rozdávaly v několika kategoriích
Sportovcem roku 2016 se stal Marek 

Svoboda, který úspěšně zdolal náročný 
triatlonový závod Ironman na Havaji. Stal se 
tak prvním závodníkem z Hustopečí, který 
tento legendární závod úspěšně absolvoval. 
„V roce 2017 plánuji to stejné jako v minulém 
roce. Budu trénovat, regenerovat a chtěl 
bych se opět kvalifi kovat na závod na Havaji,“ 
odhalil své plány Marek Svoboda. Druhé místo 
získal se 165 body atlet Dominik Káňa, který 
se atletice věnuje teprve třetím rokem a má 
skvělé výsledky ve skoku vysokém i v běhu. 

Stejný počet bodů získal i třetí Lukáš Rosa, 
člen Asia Budo Center. O výsledném umístění 
rozhodoval počet maximálních bodů, který 
byl ve prospěch Káni. Lukáš Rosa má hnědý 
pás a je člen týmu výběru reprezentace České 
republiky.

Jako nejlepší kolektiv roku byl zvolen oddíl 
Házená Legata Hustopeče muži. Házenkáři 
potvrdili svou stabilně skvělou formu, protože 
vítězem se stali i v loňském roce. Jsou také na 
prvním místě z 12 družstev v podzimní části 
II. ligy mužů soutěžního ročníku 2016/2017. 
Loňské prvenství zopakoval i mládežnický 
kolektiv SK Atletika Hustopeče. Děti z oddílu 
získaly první místo v Zajícově lize 2016 
a umístily se na velmi pěkných místech 
na Mistrovství Moravy a Slezska. Odborná 
porota vybírala sportovce i v kategorii 
Naděje. Sportovní nadějí byla zvolena 

mladá badmintoniska Martina Ševčíková. 
Sportovkyně se celý rok pohybovala 
do čtvrtého místa na žebříčku U13 a na 
Mistrovství České republiky v badmintonu 
získala dvě bronzové medaile. Druhou nadějí 
byl zvolen Vojtěch Sůkal, který získal první 
místo na Mistrovství Evropy Karate Goju Ryu 
v kata žáci. Na třetí příčce skončila atletka 
Adéla Stehlíková, která mimo jiné získala 
třetí místo na halovém Mistrovství Moravy 
a Slezska. 

Veřejnost hlasovala pro Sigmundovou a 
tanečníky z Danceversity

V anketě cena veřejnosti hlasovalo 
celkem 397 hlasujících. „Cena veřejnosti je 
projevem sympatií rodinným příslušníkům, 
sportovcům nebo trenérům. Jsme rádi, že 
veřejnost hlasuje, protože v Hustopečích 
máme kvalitní sportovce a jsme rádi, že 
o nich lidé vědí,“ uvedl Fridrich.  

V kategorii jednotlivců veřejnost opět 
vybrala westernovou jezdkyni Janu 
Sigmundovou. Tato vítězka a obhájkyně 
putovního poháru westernových jezdců se 
ve své disciplíně stále zlepšuje. Nejlepším 
kolektivem roku byla zvolena taneční skupina 
Danceversity Hustopeče junioři. Mladí 
tanečníci získali dvě zlaté a jednu stříbrnou 
medaili na soutěži Mistrovství světa IFMS – 
Grand Prix v Moskvě. 

Součástí ankety Sportovec roku je 
i kategorie Osobnost sportu města Hustopeče.  
Ocenění získal Oldřich Kocourek, který je 
neodmyslitelnou součástí hned dvou sportů 
v Hustopečích – basketbalu a házené.

„Letošní ročník ankety Sportovec roku se 
povedl. Potěšil nás nárůst hlasujících z řad 
veřejnosti. V budoucnu bych očekával trochu 
více iniciativy od trenérů, protože mohou 
nominovat více kolektivů a hráčů. Kvalitních 
sportovců je v Hustopečích mnoho,“ uzavřel 
Fridrich.                                                                   -ves-
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Dominik Káňa

Jana Sigmundová

Lukáš Rosa

Lukáš Troubil

Marek Svoboda

Martin Rada

Michal Furch

Petr Hoferik

Vojtěch Schubert JEDNOTLIVCI / 397 hlasů 

73 

36 

91 

23 

23 

41 

77 

12 

21 

Asia Budo Center

Danceversity Group Hustopeče - dospělí

Danceversity Group Hustopeče - junioři a děti

Házená Legata Hustopeče - mladší a starší žáci

Házená Legata Hustopeče - muži

Plavecký klub Hustopeče - štafeta 10letých žáků

SK Atletika Hustopeče - žactvo a přípravka

Stolní tenis - A družstvo muži

Volejbal Hustopeče - žáci KOLEKTIVY / 397 hlasů 
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180 

223 

190 

173 

96 

171 

Lucie Chládková - koně

Štěpán Pinkava - plavání

Viktor Sadílek - volejbal

Adéla Stehlíková - atletika

Martina Ševčíková - badminton

Vojtěch Sůkal - karate

Kristina Špačková - atletika

Jakub Tioka - plavání

Vendula Zemčíková - atletika

Sportovec roku 2016 - naděje roku 

Hlasování veřejnosti:
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Asia Budo Center

Danceversity Hustopeče - dospělí

Házená Legata Hustopeče - muži

Stolní tenis - A družstvo muži

Danceversity Hustopeče - junioři

Házená Legata HP žáci

Plavecký klub - štafeta 10letých

SK Atletika žáci

Volejbal žáci

Sportovec roku 2016 - kolektivy 

žáci 

mládež a dospělí 

135 

133 

165 

134 

165 

148 

101 

208 

123 

Michal Furch

Petr Hoferik

Dominik Káňa

Martin Rada

Lukáš Rosa

Vojtěch Schubert

Jana Sigmundová

Marek Svoboda

Lukáš Troubil

Sportovec roku 2016 - jednotlivci / počet bodů 

Hlasování poroty:

Sportovcem roku je Marek Svoboda.
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Prvními dvěma závody v Brně a Ostravě 
zahájili mladí hustopečští atleti letošní 
halovou sezónu. „Doufám, že bude stejně 
úspěšná jako byla ta minulá,“ svěřil se vedoucí 
oddílu Zbyněk Háder. „Za její vrchol považuji 
kromě domácího Hustopečského skákání 
hlavně Mistrovství Moravy a Slezska žactva 
ve vícebojích i jednotlivých disciplínách. 
U staršího žactva se budeme snažit poprvé 
nominovat na Mistrovství České republiky. 
Největší naději mají Denisa Stehlíková 
a Kristina Špačková. U mladšího žactva 
bychom zase rádi někoho viděli v reprezentaci 
Jihomoravského kraje na mezinárodním 

utkání měst. Tady má 
největší šanci Agáta 
Šamalíková,“ dodal 
Háder.

Bronzové závody v Brně
Výškaři zahajují tradičně sezónu na Vánoční 

laťce v Brně. Ta byla pro Hustopeče letos 
bronzová, protože hned třikrát si na krk 
pověsili medaile této hodnoty. Mezi mladšími 
žáky se na třetím místě umístil Vojtěch Prokeš, 
který si bronz vybojoval v novém osobním 
rekordu 153 cm. Mezi stejně starými dívkami 
jsme také brali bronz díky Martě Kurachové, 
která si vytvořila své osobní maximum 146 
cm. V této kategorii skončila na výborném 
pátém místě Romana Maděřičová za výkon 
138 cm. Třetí bronz pak přidala v závodě 
přípravek Vendula Zemčíková, která se 
přenesla přes laťku ve výšce 139 cm. Ve stejné 
kategorii byla opět pátá Tereza Petrásková za 
124 cm. V kategorii staršího žactva potěšila 
Leona Zemčíková pátým místem a novým 
osobním rekordem 146 cm.

Šamalíková vyhrála v Ostravě
Zdravotně trochu zdecimovaná výprava 

se představila na otevřených Krajských 
přeborech Moravskoslezského kraje v nové 
hale v Ostravě. Ze čtrnáctky našich závodníků 
si v silné konkurenci nejlépe vedla Agáta 
Šamalíková, která vyhrála soutěž mladších 
žákyň ve vrhu koulí výborným osobním 
rekordem 10,35 m.

Agáta do posledního pokusu vedla 
o 2 cm, když v posledním pokusu ji o 5 cm 
její soupeřka přehodila. Agáta však ukázala, 
že je bojovnice a v závěrečném pokusu se 
zlepšila o plných 42 cm a zvítězila s velkým 
náskokem. Agáta se pak neztratila ani 
v soutěži starších žákyň. O kilogram těžší 
kouli poslala do vzdálenosti 8,5 m a skončila 
na jedenáctém místě.

Druhou medaili přidala pak starší žákyně 
Kristina Špačková v běhu na 800 metrů. 
Kristina se držela celý závod v popředí a do 
poslední rovinky vbíhala na druhém místě. 
Boj o stříbro prohrála až na cílové čáře, když 
ji jedna z pronásledujících závodnic o několik 
setin sekundy předstihla. Výkon 2:32,43 min. 
je pro Kristinu nové halové maximum.

Z dalších výsledků potěšil zejména 
výkon Matěje Hycla ve výšce, který za 
129 cm bral čtvrté místo mezi mladšími žáky. 
Pak ještě přidal páté místo v dálce, když 
skočil 449 cm. Stejného umístění dosáhla 
i starší žákyně Denisa Stehlíková ve výšce za 
150 cm. Dařilo se i dalším výškařům. Starší žák 
Štěpán Prokeš byl šestý za 149 cm a mladší 
žákyně Vendula Zemčíková osmá, když i přes 
horečku překonala laťku ve výšce 134 cm. 

-had-

ATLETIKA

Hustopečští atleti zahájili halovou sezónu
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Tři bronzové medaile přivezli hustopečští atleti 
z Vánoční laťky v Brně. Zleva: Vojtěch Prokeš, 
← Vendula Zemčíková a Marta Kurachová.

Hustopečské skákání desátým nejlepším mítinkem na světě
Na začátku roku v rámci nejrůznějších 

atletických statistik a žebříčků se výrazně 
prosadil i mezinárodní halový výškařský 
mítink Hustopečské skákání Agrotec 2016. 
Nejprestižnější atletický statistický server All-
Athletics.com jej v kategorii specializované 
mítinky zařadil na desáté místo na světě.

V této kategorii se hodnotí mítinky, které 
se specializují pouze na jednu vybranou 
disciplínu, případně omezený výběr disciplín. 
Jako nejlepší mítink na světě byl vyhodnocen 
tyčkařský závod ve francouzském Clermont-
Ferrand, který pořádá Renaud Lavillenie. Na 
desátém místě je v tomto žebříčku uveden 
17. ročník Hustopečského skákání. K tomuto 
skvělému ocenění pomohly hustopečským 
organizátorům zejména výkony v kategorii 
mužů. Vítězný Gianmarco Tamberi z Itálie 
překonal laťku ve výšce 238 cm, a tím nejen 
vyrovnal rekord mítinku Rusa Uchova, ale 
také zaznamenal nejlepší světový výkon roku 
v hale. Druhý Brit Chris Baker se výkonem 

236 cm zařadil v halovém žebříčku za Itala na 
druhé místo na světě.

Hustopečské skákání se v žebříčku 
specializovaných mítinků umístilo z českých 
závodů nejlépe. V první padesátce jsou ještě 
beskydská laťka v Třinci na 16. místě, Pražská 

tyčka na 40. místě a Velká cena Ústí n. Labem 
na 43. místě. V porovnání pouze halových 
závodů jsou Hustopeče na 6. místě a v úrovni 
dosažených výkonů jim patří dokonce 
3. místo na světě.

-had-

Žebříček nejlepších speciálních mítinků podle All-Athletics.com
 1. Clermont-Ferrand All Star Perche FRA 10 628
 2. Schönebeck SoleCup GER 10 312
 3. Rouen Perche Elite Tour FRA 10 257
 4. Cottbus Springermeeting GER 10 076
 5. Eberstadt Internationales Hochsprung-Meeting GER 10 054
 6. Banská Bystrica High Jump Meeting SVK 9 975
 7. Thum Werfertag GER 9 963
 8. Rottach-Egern Stabhochsprung-Meeting GER 9 923
 9. Reno Pole Vault Summit USA 9 870
 10. Hustopeče High Jump Meeting CZE 9 824

 16. Třinec High Jump Meeting CZE 9 629
 40. Praha Pražská Tyčka CZE 9 200
 43. Ústí nad Labem Grand Prix CZE 9 178
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Úspěšný rok mini přípravky

Do nového roku můžete vstupovat 
s řadou nejistot, ale budoucnost fotbalu 
v Hustopečích to nebude. Naši úplně 
nejmenší fotbalisti ročníku 2010 a 2011 
úspěšně řádí v celém kraji. Fotbalová mini 
přípravka FC Hustopeče nyní totiž čítá více 
než 20 hráčů, kteří trénují 2-3 krát týdně, ať 
už je léto či zima. Bude to více než rok, kdy 
začali tito kluci poprvé chodit na fotbalové 
hřiště a více než fotbal je zajímali broučci 
na stromech okolo. Čas ale rychle utekl a již 
máme před sebou doopravdy skvělé hráče. 

Za celý rok jsme se účastnili velkého počtu 

turnajů a získávali zkušenosti i na turnajích 
v zahraničí. Organizovali příměstský tábor, 
uspořádali jeden z největších turnajů naší 
kategorie a vstřelili velké množství gólů. 
V naší kategorii nehrajeme na výsledky ani 
umístění, fotbalem se totiž bavíme. Přesto 
víme, jak si vedeme. Porážíme velké týmy 
a v aktuálně hrající halové lize 12-ti týmů jsme 
na druhém místě. A chceme být ještě lepší. 
Nežijeme navíc jenom fotbalem, nyní pro 
zlepšení koordinace navštěvujeme skákání 
na trampolínách neboli jumping.

Za podpory klubu jsme hráli také na 
mezinárodním turnaji v blízkosti Vídně, 

kterého se také účastnily týmy jako Rapid 
Vídeň nebo Austria Vídeň. Pro kluky tak bylo 
velkým zážitkem nejen hrát se slavnými 
kluby, ale také s hráči jiné pleti či národnosti. 
Učíme je tak k úctě a respektu. Fotbal totiž 
všechny spojuje, bez rozdílu. 

Můžete se na nás přijít podívat a podpořit 
nás v sobotu 18. února 2017 do městské haly 
v Hustopečích na fotbalový turnaj.  A pokud 
byste se chtěli přidat, rádi Vás u nás přivítáme. 
Více informace na webových stránkách www.
fc-hustopece.cz. 

Michal Vlk, FC Hustopeče U6/U7 
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Snímek z turnaje v Rakousku Snímek z halové ligy v Brně.

VOLEJBALVolejbalová loupež v Břeclavi
V neděli 22.ledna 2017 se konal turnaj 

minivolejbalu v kategorii 250, tedy 
nejobsazenější turnaj barvy žluté, oranžové 

a červené. Přes chřipkovou epidemii 
se sešlo úctyhodných 190 dětí z celého 
Jihomoravského kraje. Naše město 

reprezentovaly dvě dvojice trénující na ZŠ 
Komenského pod hlavičkou TJ Agrotec 
Hustopeče, obě ve skupině nejmenších, 
tedy žluté. Obě dvojice, Hana Straková 
s Isabellou Havlíkovou a Magda Straková 
s Přemkem Burianem z Velkých Němčic, si 
odbyly premiéru ve velké sportovní hale. 
K rozkoukání jim pomohl i fakt, že je los 
v prvním zápase postavil proti sobě a mohli si 
tak připadat jako na běžném tréninku. Věkem 
starší Hana s Isabellou nezaváhaly, aniž 
tušily, že se stejnou převahou porazí i další 
soupeře z Břeclavi, Šlapanic a Brna. Magda 
s Přemkem zaváhali v dalším průběhu ještě 
jednou, ovšem na jejich celkové umístění 
to žádný vliv nemělo. S velkým přehledem 
obsadily Hana s Isabellou první místo, Magda 
s Přemkem na druhém místě jen potvrdili 
velký úspěch hustopečského minivolejbalu
a nastavili si vysokou laťku na další turnaj 
této kategorie, který 26. února 2017 budou 
hostit Hustopeče.

Petr Groh, trenér
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Odvetnými zápasy vstoupili stolní tenisté 
do druhé poloviny mistrovských soutěží. 
A družstvo ve druhé lize hostovalo na 
stolech krajských rivalů v Blansku a v Brně 
na Moravské Slavii. S celkem Blanska jsme v 
první polovině soutěže prohráli, a tak jsme 
měli co vracet.

Tým Agrotecu posílený o navrátilce 
Antonína Schwarzera vyhrál v tomto utkání 
10:6 a staronová posila Schwarzer se uvedl 
vynikajícím výkonem, kdy vyhrál všechny 
svoje zápasy včetně čtyřhry a byl tak hlavním 
strůjcem celkového vítězství. Další body 
přidali Mesaroš (2), Hoferik (1) a Růžička (1). 

V neděli jsme pak jeli s určitými obavami 
na stoly Moravské Slavie, protože hráči stále 
nejsou zdravotně fi t a i nová posila Schwarzer 
se potýká s problémy. Domácí nám však vše 
podstatně ulehčili, neboť nastoupili k utkání 
v nekompletním složení bez jednoho hráče, 
což v principu znamenalo, že jsme vedli 
5:0 ještě předtím než začalo utkání. Vlastní 

utkání bylo bleskové a Agrotec vyhrál 10:1, 
když jedinou porážku zaznamenal Pavel Hort. 
Dvě vítězství nás sice v tabulce neposunula, 
ale je důležité, že jsme stále ve hře o druhé 
místo zaručující postup do play-off .

B družstvo v krajské soutěži remizovalo 9:9 
s celkem Ivančic a prohrálo s Bystrcí 4:10. 

Nejlepšími hráči byli Melichar a Hladký. 
C družstvo v okresním přeboru remizovalo 

9:9 s Němčičkami a 7:11 prohrálo s vedoucím 
celkem Kobylí B.

Jan Matlach, 
předseda TJ Agrotec Hustopeče

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Na stránkách Hustopečských listů ve společenské růbrice, můžete uveřejnit blahopřání, 

vzpomínky a poděkování. Text a foto nám můžete dodat do redakce:

 Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22, tupa@hustopece.cz, tel.: 519 441 008

2. liga mužů skupina B
1. TJ Nový Jičín 13 13 0 0 0 130:41 39
2. TT Moravský Krumlov 13 9 1 3 0 115:81 32
3. EXITERIA KST Jeseník 13 9 1 3 0 110:83 32
4. SKST Baník Havířov C 13 9 0 4 0 112:72 31
5. TJ Agrotec Hustopeče 13 8 1 4 0 116:87 30
6. TJ Ostrava KST C 13 8 0 5 0 103:82 29
7. KST Blansko 13 5 1 7 0 96:112 24
8. ASK Tatra Kopřivnice 13 5 0 8 0 82:105 23
9. TTC Moravská Slavia Brno B 13 4 1 8 0 80:109 22
10. TTC Frýdlant 13 3 0 10 0 70:111 19
11. KST Zlín 13 1 2 10 0 72:123 17
12. SK Přerov 13 0 1 12 0 49:129 14

STOLNÍ TENIS
Stolní tenisté Agrotecu si připsali další dvě výhry ve 2. lize 

Na Novoročním turnaji ve futsalu se utkalo 21 týmů
První lednový víkend se konal již 17. 

Novoroční turnaj ve futsalu. Nápad 
na pořádání turnaje vznikl s cílem 
zpopularizovat futsal na okrese Břeclav 
a přiblížit místnímu prostředí malou kopanou. 
Futsalisté z Hustopečí byli dříve odkázáni 
pouze na brněnské futsalové soutěže. Situace 
se ale během let již změnila a futsal je známý 
sport. „Myslím, že futsal se do povědomí lidí 
již dostal, samozřejmě i díky tomuto turnaji a 
tomu, že hustopečští futsalisté hrají již 20 let 
futsalové soutěže,“ uvedl trenér a pořadatel 
turnaje Michal Stehlík.  

Turnaj byl zaveden pro 24 týmů, letos se 
jich do Hustopečí přihlásilo 21. Nižší účast 
je způsobena tím, že nabídka futsalových 
turnajů je poměrně velká. „Pro nás je velmi 
důležité, že z okresu Břeclav se zúčastnily 
prakticky všechny týmy. Dále jsou tady party 
fotbalistů z okolí a fotbalové a futsalové týmy 
z brněnských soutěží,“ vyjádřil se Stehlík. 

Uspořádání turnaje je netradiční a je 
uděláno tak, že má prakticky každý tým šanci 
postoupit a bojovat o vítězství. Systém je 
udělaný po osmi tříčlenných skupinách, kdy 
vždy dva týmy z každé skupiny postupují do 
vyřazovacích bojů, které se konají další den.   

Hustopeče reprezentovaly oba týmy A i B. 
„Hustopečské týmy se pravidelně dostávají 

do závěrečných bojů, nicméně musím říct, že 
se nám ještě ani jednou nepodařilo domácí 
turnaj vyhrát,“ řekl Stehlík. Bohužel tomu 
tak bylo i letos, vítězem turnaje se stal tým 
DEKA složený z fotbalistů a futsalistů z celého 
okresu, působících v 1. a 2. lize.

Rok 2017 je pro hustopečský futsal 

významný, protože vstupuje do 20. roku 
své existence. Jako oslavy se plánují zatím 
minimálně dvě akce pro širokou veřejnost. 
První z nich je sportovní setkání se všemi 
hráči – bývalými i současnými a druhou 
akcí je Velká futsalová letní noc. Plánuje se 
zábava, hudba, tanec a tombola.                 -ves-
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Vítězný tým DEKA.
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PLAVÁNÍ
Podzimní sezóna Plaveckého klubu Hustopeče

Klub má nyní nejširší členskou základnu 
v historii. Nejmenší děti se připravují pod 
dohledem kvalifi kovaných trenéru již od září 
na své první závody, těm nejmladším je sotva 
šest let. 

Moravskoslezská liga nejmladšího žactva 
(6-9 let)

Nejmladší plavci ročníků 2007-2010 závodili 
5. listopadu v Brně na největších závodech 
této věkové kategorie. Pro mnohé plavce 
to bylo vůbec poprvé, co se postavili na 
startovní blok. Všichni do jednoho se s tím 
poprali statečně, vždyť zaplavali všechno v 
osobních rekordech.

Nejúspěšnější byla Lucie Svobodová, její 
třetí místo na 50 m VZ bylo zasloužené, ze 
svého osobáku stáhla téměř dvě vteřiny. 
Každou disciplínu plavalo více jak 30 
závodnic. Lucie byla ještě šestá na 50 m 
Z a sedmá na 50 m P. Dále jsme měli spoustu 
umístění do první desítky a mnohdy chybělo 
skutečně málo, aby i ostatní stáli na stupních 
vítězů.

Velkou pochvalu si zaslouží: Adélka 
Bálintová, Gábinka Doležalová, Nikolka 
Mikulicová, Františka Náležínská, Miladka 
Náležínská, Emička Škrabalová, Adam Fiala, 
Matyáš Havlín, Filip Holásek, Vašík Padrta 
a Christian Witpeerd.

Krajský přebor - Brno-lesná - 13. listopadu 
(12-14 let)

Závody proběhly za účasti našich plavců, 
kteří si i přes velkou nemocnost na začátku 
října zaplavali osobní rekordy. V Brně nás 
reprezentovali: Bečvová J., Hošková A., 
Přibylová, J., Vyorálková L., Nečasová M., 
Witpeerd L., Válek S., Svatoň R., Klemeš J., 
Hnilička J. 

Na Mistrovství České republiky se bohužel 
nikdo neprobojoval.

Krajský přebor - Blansko - 30. listopadu 
(10-11 let)

V Blansku za náš oddíl plavali: Hnilička F., 
Pinkava Š., Tioka J., Ulmann M., Ambros P., 
Nádeníčková A. V této skupině se nám na 
Pohár České republiky, který se bude konat 
v Karviné (10 let) a Třebíči (11 let) kvalifi kovali, 
až na Patrika Ambrose, všichni. Věříme, že to 
Patrikovi vyjde příště.

Pohár České republiky – Karviná (10 let)
Na tento závod jsme se těšili všichni, jak 

rodiče, tak trenéři, neboť jsme byli ve velkém 
očekávání, zda se naší chlapecké štafetě na 
4x50m VZ podaří obhájit bronz z letního klání. 

Nejdřív se plavaly individuální disciplíny, 
kde si počínali všichni kluci (Štěpán Pinkava, 
Matyáš Ulmann, Filip Hnilička a Jakub Tioka) 
velmi dobře. Padla většina osobních rekordů, 
ale o nejhodnotnější výkon se postaral 
Štěpánek Pinkava na 50m M, kde doplaval 

šestý. Čas měl o tři vteřiny lepší než na 
nominačním kraji. Velká gratulace.

Síla této čtveřice je ale ve vyrovnanosti, 
štafeta na 4x50m polohový závod, měla 
napovědět, jak na tom budeme ve srovnání 
s ostatními oddíly. V letním závodě jsme byli 
čtvrtí a toto umístění jsme zopakovali, jen ten 
odstup od bronzu byl tentokrát minimální. 
Plavci z Náchoda nám nakonec uplavali jen 
o vteřinu.

Vše jsme si vynahradili v závěrečné štafetě 
na 4x50m VZ, tentokrát jsme si s velkým 
náskokem před Náchodem obhájili bronzové 
medaile za Kometou Brno a Krokodýlem Brno, 
kterých jsme se dlouho drželi. Především čas 
2:28,2 je velmi kvalitní. 

Všem plavcům blahopřejeme 
k předvedeným výkonům!!! 

Vladimír Klimeš, 
vedoucí Plaveckého klubu Hustopeče
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Závody v Karviné.

Zimní mistrovství České republiky v plavání skončilo
I letos si hustopečští plavci Fakultního 

klubu Brno vybojovali svými výkony na 
krajských přeborech právo účastnit se 
Mistrovství ČR. Žákovským kategoriím patřil 
první prosincový víkend. Lucie Varmužová 
(12 let) a Jakub Řezáč (12 let) bojovali o co 
nejlepší umístění v Trutnově, dívky Sabina 
Mazůrková (13 let) a Karolína Černá (13 let) 
v Mladé Boleslavi a Štěpán Stukalov (14 let) 
v Kopřivnici. Pěkné výkony i osobní rekordy 
plavali všichni. Pochvalu zaslouží bojovnost 
Kuby, jedenácté místo Lucie v závodě 100 VZ, 
šestnácté místo Štěpána v závodě 100 P nebo 
sedmnácté místo Sabiny v závodě 200 P.

Nejlépe si ale vedla Karolína Černá, která 
nejenže zaplavala vše v osobních rekordech, 
ale podařilo se jí vybojovat dvě bronzové 
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← Plavci na Mistrovství ČR (13 let).
→
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medaile v závodech 100 PZ (všechny 
disciplíny v pořadí – motýl, znak, prsa 
a kraul) časem 1:09,57 a 400 VZ časem 
4:35,79. K tomu ještě přidala dvě stříbrné 
medaile v závodech 100Z v čase 1:09,10 min. 
a 200Z v čase 2:26,45 min.

Od čtvrtka 16. do neděle 18. prosince 
bojovali na Mistrovství České republiky 
dorostenců a dospělých sourozenci 
Podešťovi, kteří si vybojovali možnost 
startovat zde svými výkony z podzimní části 
plavecké sezóny. Michal startoval v kategorii 
mladších dorostenců v šesti závodech. 
Disciplíny 400 m, 800 m i 1500 m kraulem 
absolvoval všechny v osobních rekordech 
a zajistil si tak zejména na obou nejdelších 

tratích pěkná umístění – jednácté místo 
za čas 16:47,11 a dvanácté místo za čas 
8:46,75. V osobních rekordech zaplaval 
i obě znakařské tratě 100 m a 200 m. Na delší 
z nich obsadil výborné desáté místo. Radka 
závodila v kategorii starších dorostenek. 
Startovala celkem v sedmi disciplínách, 
z toho se čtyřikrát probojovala do fi nálového 
závodu své kategorie a celkem tak tedy 
plavala jedenáctkrát. Velmi pěkné osobní 
rekordy si zaplavala hlavně v prsařských 
disciplínách, ve kterých si tak vyplavala 
v celkovém pořadí osmé místo v závodě 50 m
 a dvě šestá místa v závodech na 100 m a 200 m.
Oba sourozenci si také společně s oddílovými 
kolegy - sourozenci Chrápavými z Brna - 

zaplavali smíšenou polohovou štafetu, ve 
které v konkurenci 37 týmů skončili jako 
první dorostenecká štafeta na celkovém 
šestnáctém místě. 

Myslím, že zimní plavecká sezóna se 
vydařila a doufám, že i ta nadcházející 
letní se nám společně zase podaří dovést 
k úspěšným startům na Mistrovství 
České republiky v červnu a červenci.
Všem plavcům k jejich výkonům gratuluji 
a děkuji za spolupráci a podporu všem 
rodičům.

Renata Podešťová, vedoucí oddílu 
Fakultního klubu Brno

V Hustopečích se plavalo již po čtyřiadvacáté

V sobotu 14. ledna se již tradičně konal 
24. ročník Hustopečského džbánku pod 
záštitou Plaveckého klubu Hustopeče. 
Místní plavci zde poměřili své síly s téměř 
stovkou závodníků ze šesti různých oddílů, 
z nichž nejdelší cestu k nám podnikli soupeři 
z Uherského Brodu a Boskovic.

V letošním ročníku jsme s velkým nadšením 
přivítali významnou osobnost, účastníka 
olympijských her v Sydney a mistra Evropy 
v prsařských tratích, Daniela Málka. Tento 
náš český, talentovaný plavec, který se chopil 
nelehkého úkolu a s nasazením se zapojil do 
předávání cen mladým medailistům, proto 
mohl být pro mnohé z účastníků velkou 
inspirací v nadcházejících sezónách.  

Již od samého začátku bylo jasné, že se 
hustopečští závodníci budou potýkat se 
značnou konkurencí. I přes tento fakt jsme 

se dočkali nejen mnoha medailí, ale i dvou 
džbánků, jakožto ceny za hlavní disciplíny 100 
m a 50 m prsa. Ty si vybojovali Pavel Doležal 
a Štěpán Pinkava, účastník Mistrovství ČR, 
který si tímto vítězným časem vylepšil svůj 
dosavadní nejlepší výsledek o téměř šest 
sekund.

Nezapomnělo se ani na nejmenší plavce, 
pro které byly přichystány vložené závody 
na 25 m. Nejmladším z nich byl teprve 
čtyřletý Vašík Košulič z Břeclavi. Pro mnohé 
to byla teprve první zkušenost se závoděním. 
Z mladých plavců se nejvíce prosadil místní 
Václav Padrta se dvěma prvními místy (25m 
VZ, 25m P). 

Celkem se rozdalo 162 medailí v 18 
disciplínách a ve třech kategoriích, z toho 58 
jich zamířilo k nám, do Hustopečí. 

Krátký výčet těch, kteří se podívali na 
stupně vítězů: 

1. místo (20x)
-Doležal P. 100 P, 50 VZ; Pinkava Š. 100 P, 

100 PZ; Hošková A. 100 VZ, 50 M; Svobodová 
L. 100 VZ, 50 VZ; Bečvová J. 50 M; Havlín M. 
100 VZ; Hnilička J. 100 Z; Náležínský M. 100 
PZ, Nečasová M. 50 VZ; Padrta V. 25 VZ, 25 P; 
Náležínská F. 25 VZ; Rozinka V. 25 Z; Svatoň Š. 
25 VZ; Tioka J. 100 Z; Válek S. 50 VZ; 

2. místo (22x)
- Fiala A. 100 VZ, 50 VZ; Hnilička J. 100 VZ, 50 

VZ; Náležínský M. 100 VZ, 100 Z; Přibylová J. 100 
Z, 100 PZ; Svoboda D. 100 P, 100 PZ; Bečvová 
J. 100 Z; Hnilička F. 100 Z; Hošková A. 100 P; 
Pinkava Š. 50 M; Svatoň R. 100 Z; Ulmann 
M. 100 P; Válek S. 100 Z; Bohdálková A. 25 Z; 
Klemeš J. 25 P; Rozinka V. 25 VZ; Svatoň Š. 25 Z;

3. místo (16x)
-Nečasová M. 100 P, 100 Z; Svatoň R. 100 

VZ, 50 VZ; Tioka J. 100 VZ, 50 VZ; Bečvová J. 
100 PZ; Doležal P. 100 VZ; Havlín M. 50 VZ; 
Náležínská M. 50 Z; Padrta R. 100 Z; Přibylová 
J. 100 VZ; Svoboda D. 50 M; Svobodová L. 50 P; 
Doležalová G. 25 Z

Rádi bychom pogratulovali a zároveň 
poděkovali našim plavcům za dosažené 
výkony, které jsou odrazem práce, která nás 
těší a současně se stává i naším koníčkem. 
Velké díky patří i těm, kteří se podíleli na 
organizaci a chodu závodů, bez nich bychom 
to nezvládli, a také sponzorům.  

   Všem závodníkům přejeme mnoho dalších 
úspěchů nejen v plavání a příští rok na 
viděnou na jubilejním 25. ročníku. 

Denisa Tomková, 
za Plavecký klub Hustopeče
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Šťastní medailisté

SPOZAM oznamuje,
 že od 7. února má Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

pro své pojištěnce rezervovaný bazén:
každé úterý v čase 19.00 – 20.00 

každý pátek v čase 16.00 – 17.00
Akce probíhá v měsících únor, březen a duben.

Sportovní zařízení města Hustopeče, nabízí k pronájmu stánek 
č.3 s občerstvením v areálu letního koupaliště 

na období 1. června – 31. srpna 2017. 
Bližší informace na tel. čísle: 702 204 600, 

pan Proschek Aleš – ředitel nebo e-mail proschek@hustopece.cz.
Nabídka platí do 28. února 2017
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V plánovaném termínu dokončujeme 
hrubou stavbu bytového domu. Většina bytů 
je již prodaná a zbývá několik posledních bytů 
se šancí změnit dispozici. Pokud uvažujete o 
novém bydlení a chcete si sami uspořádat 
dispozici, potom je toto vaše nová adresa.

K dispozici jsme na známých kontaktech: 
Bratislavská 18, tržnice Pavlína, Hustopeče
Schůzky po předchozí domluvě. 

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

www.solidreal.cz

Pravidla pro úspěšné investování 

V tomto článku zjistíte, že investování není 
vůbec tak složité, jak se na první pohled zdá. 
Dozvíte se, jaké typy investic existují a jak se 
v nich orientovat. Je velmi pravděpodobné, 
že tyto informace Vám pomohou vydělat 
peníze navíc. Začněme nejdříve tím, že si 
defi nujeme pojem investice.

Co je to investování?

Investování spočívá v ukládání peněz 
za účelem dosažení budoucího zisku. 
Investujeme do něčeho, co může být 
fi nančního nebo hmotného charakteru. 
Zároveň počítáme s tím, že nám to 
v budoucnu vydělá něco navíc. 

Na co si dávat při investování pozor?

Každá investice má tři základní parametry: 
výnos, riziko a likvidita. Tyto parametry jsou 
klíčové a opírají se o ně všechny investiční 
teorie, se kterými se zde seznámíte. 
Neexistuje ideální investice, která by byla 
maximálně výnosná, s nízkým rizikem a 
dobrou likviditou. Je to velmi jednoduché 
pravidlo, které je nutné respektovat. Mnoho 
drobných investorů v počátku devadesátých 
let prodělalo jenom z neznalosti nebo 
nerespektování tohoto pravidla. Lákavé 
nabídky typu Vysoký výnos bez rizika 
prostě nemohou být naplněny. Vysokého 
výnosu dosáhneme tím, že akceptujeme 
vyšší riziko. Jako příklad lze uvést investice 
do akcií – je to velmi výnosné, ale zároveň 
velmi rizikové. Jako investor nesmíte věřit 

slibům, které jsou v rozporu se základními 
investičními principy. Velmi srozumitelně 
tyto principy popisuje obecně používaná 
pomůcka, tzv. investiční trojúhelník. 
Na každém z vrcholů trojúhelníku je umístěn 
jeden z již zmíněných parametrů, výnos 
– riziko – likvidita. Uvnitř trojúhelníku 
pohybujte pomyslným bodem - ten 
představuje zamýšlenou investici. Pokud se 
budete s bodem přibližovat velmi vysokému 
výnosu, budete se zároveň vzdalovat od 
nízkého rizika. Čím víc se přibližujete 
k likviditě, budete se vzdalovat od výnosu.

Typy investic

Rozdělení investic můžeme provést 
podle různých kritérií. Začněme ale od 
jednoduchého rozdělení podle toho, do 
čeho budeme investovat. Jsou to tři základní 
skupiny: Přímé investice, fi nanční produkty a 
reálné investice.

• přímé investice:
Patří sem např. investice do akcií. Dnes 

si mohou i drobní investoři nakoupit 
prostřednictvím makléře akcie na burze. 
Podobnou investicí může být nákup 
dluhopisů, hypotečních zástavních listů a 
podobně. Obecně se jedná o přímý nákup 
cenných papírů. Výhodou těchto investic 
je to, že nakupujeme přímo cenný papír a 
neplatíme tak žádné další zprostředkovatele. 
Nevýhodou je obtížná diverzifi kace, tedy 
rozložení rizik do širokého portfolia.

• fi nanční produkty:

Sem patří bankovní vklady na našich běžných 
účtech nebo termínované vklady. Dalšími 
fi nančními produkty jsou penzijní fondy, 
stavební spoření, podílové fondy a podobně. 
Finanční produkty jsou zpravidla předem 
modifi kované na zajištění konkrétních 
potřeb. Stavební spoření je určeno pro 
fi nancování bydlení, penzijní fondy pro 
zajištění penze. Podílové fondy jsou 
zajímavou alternativou k přímým investicím 
do cenných papírů. Výhodou investování 
prostřednictvím fi nančních produktů je 
snadná dostupnost a obecná srozumitelnost. 
Nevýhodou je to, že fi nanční produkty jsou 
zatíženy různými poplatky.

• reálné investice:
Jedná se o koupi vlastního bydlení, nájemní 

nemovitosti, nákup drahých kovů, šperků, 
investice do obrazů a jiných uměleckých 
předmětů. Patří sem také sbírky známek, 
mincí a podobně. Výhodou těchto investic 
je to, že jsou zpravidla spojeny i s jinou 
než materiální formou uspokojení. Radost 
z nového bydlení nebo sběratelská vášeň jsou 
vedlejší přidanou hodnotou těchto investic. 
Nevýhodou je zpravidla špatná likvidita. 
Může trvat dlouho, než se najde kupec, který 
bude ochoten zaplatit Vámi požadovanou 
sumu.

Iva Hlavinková, hypoteční specialista
Další tipy a rady najdete na 

www.ivahlavinkova.cz
Své dotazy z fi nanční oblasti můžete posílat 

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

Vyznejte se ve vašich penězích, 10. díl: Investice 
FINANČNÍ PORADNA

Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny
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www.hustopece.cz
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Dovolte mi,  abych Vás začátkem roku 
pozdravil a představil  Vám nové bydlení 
v centru našeho města, o kterém jsem něco 
málo naznačil ke konci loňského roku.  
Několik let pracujeme na velkém projektu 
výstavby nových bytů v Hustopečích.  
Letos konečně všechna ta práce a přípravy 
dostanou konkrétní podobu. Přímo kousek 
od náměstí, hned vedle úřadu práce, 
vyrostou nové byty.  Již dlouhou dobu je na 
ulici Mrštíkova opuštěná proluka v zástavbě 
nemovitostí po levé straně ve směru 
z náměstí.  Ve spolupráci s investorem,  právě 
na tomto místě vyroste krásný a moderní 
bytový dům s celkem 12 byty. Celá realizace 
proběhne v letošním roce a s předáním 
konečnému zákazníkovi počítáme na 
začátku roku 2018. Právě v tomto roce bude 
navazovat další výstavba druhého bytového 
domu s celkem 20 byty ve dvoře za radnicí 

s přístupem od pošty. 
První fázi bytového domu na ulici 

Mrštíkova bude tvořit celkem 12 bytů včetně 
podzemních garáží a výtahu. Jedná se tedy 
o velice nadstandardní , stylové a hlavně 
praktické bydlení přímo v centru našeho 
města, při použití těch nejmodernějších 
materiálů, které nabízí dnešní stavebnictví.  
Dispozice bytů budou od velikosti 1+kk 
s podlahovou plochou 32 m2 až po 3+kk 
s výměrou 78 m2  s terasou nebo balkonem.

V případě, že uvažujete o novém bydlení, tak 
neváhejte a ozvěte se co nejdříve. Máte tak 
jedinečnou příležitost vybírat si z možných 
nabízených matriálů, jako jsou například 
podlahy, obklady , dveře  a díky tomu si tak 
namyslet bydlení dle svých představ. Jestli 
i Vás zaujala možnost vjet autem do garáže 
a pohodlně výtahem přijet přímo ke svému 
bytu, je tohle bydlení právě pro Vás. 

Situace s bydlením v Hustopečích je pořád 
stejná, a tak i nadále poptávka převyšuje 
nabídku.  I proto se neustále snažíme tvořit 
nové projekty, které vám pomůžou vyřešit 
Vaši otázku bydlení. Jednou z možností, 
která se nám několikrát osvědčila, je i možná 
záměna.  Mám na mysli situaci, kdy uvažujete 
nebo sníte o vlastním domečku se zahradou 
a momentálně bydlíte v bytě. Nabízíme Vám 
jedinečnou možnost tento sen zrealizovat. 
Máme pro vás novostavby rodinných domů 
v Kurdějově, které je možnost zápočtem 

vyměnit za byt v Hustopečích. I tuto variantu 
náš realitní trh nabízí. Pracujeme s velkou 
databází poptávajících klientů po bydlení 
v Hustopečích a okolí a díky tomu si můžeme 
dovolit tuto formu obchodu. 

Obraťte se proto na tým profesionálů naší 
společnosti, která je již řadu let součástí 
realitního trhu v našem městě a my Vám 
rádi poradíme.  Fantazii se meze nekladou 
a možná i to, co se vám kdysi zdálo jako 
nereálné, můžete i díky nám proměnit ve 
skutečnost. 

Erik Lipnický
Ředitel pobočky

Schmidt-reality s.r.o. Hustopeče
tel: 774 241 009

mail: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

INZERCE
INZERCE  OBČANSKÁ
• Koupíme RD v Hustopečích (okolí), může 
být i k opravám. Tel.: 605 982 553

• Koupím byt v Hustopečích, hotovost. 
Tel.: 604 590 583

• Prodám babetu v dobrém stavu. Cena 
dohodou. Volejte na telefonní číslo 
602710307. 

• Prodám sestavu moderního nábytku 
do obývacího pokoje.Jedná se o: 1. spodní 
stěna pod televizí se zásuvkami a sklem.2. 
prosklené skříňky nad televizí. 3. stůl v 

obýváku. 4.- nízká skříň se 4mi šuplíky. 5. 
vysoká skříň.  Vše lamino - v jedné barvě 
dřeva - jasan. Pro více informací nebo 
fotografi í mě prosím kontaktujte: kontakt: 
l.e.w.is@seznam.cz,  tel.: 777066804.  

• Hledám ke koupi menší rodinný domek 
max 3+1 se zahradou. Tel 704 206 035.

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Více informací: tupa@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 008

-in
ze
rc
e-

Nové bydlení v centru našeho města

Vizualizace bytového domu na ul. Mrštíkova.

Erik Lipnický, ředitel pobočky Schmidt - reality.
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Dům zdraví Hustopeče
hledá

UKLÍZEČKU
na poloviční úvazek
(práce v odpoledních hodinách)

Kontaktní osoba:
MUDr. Petr Jurák, tel.: 519 411 693
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Vzpomínky

Život zemřelých je uložen 
v paměti žijících.

Dne 1.února 2017 vzpomeneme 9. výročí úmrtí
pana VLADIMÍRA LISTÍKA

který by v tomto roce 4.ledna 2017 
oslavil 80.narozeniny

Vzpomínají manželka, syn, dcera s rodinou.

Blahopřání

Díky za to, čím jsi nám v životě byl, 
za každý den, jenž jsi pro nás žil. 

Ve vzpomínkách zůstáváš.  

Dne 10. února 2017 by se dožil 73 let 
pan JAN HAVEL z Hustopečí 

S láskou vzpomínají manželka 
a synové Luboš s rodinou a Mirek s rodinou. 

Dne 16. února 2017 uplyne 10 let od úmrtí 
paní ANTONIE HORÁKOVÉ 

a dne 22. února 2017 35 let od úmrtí 
pana PETRA HORÁKA. 

Na milované rodiče stále vzpomínají 
synové Petr, Pavel a Josef s rodinami. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci prosinci 2016
01.12.1933  Ladislav Holcapfl 
01.12.1934  Marie Fišerová
12.12.1928  Antonín Kaňa
12.12.1931  Růžena Hrabalová
14.12.1936  Ludmila Svobodová
15.12.1930  Oldřich Boháč

17.12.1923  Božena Podloucká
17.12.1931  Anna Hrabcová
24.12.1929  Vladimír Bukovanský
26.12.1933  Věra Benešová
27.12.1928  Štěpánka Vedrová
30.12.1935  Bohumila Janečková
31.12.1933  František Roman

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 9. 1. 2017

Milovat znamená trpět, toužit a předstírat - 
trpět za štěstí druhého, 

toužit po tom, kdo nebude již s námi 
a předstírat smích, i když srdce krvácí.

Dne 10. února vzpomeneme 
osmé smutné výročí úmrtí 

pana VIKTORA JANOŠKA z Hustopečí

S láskou vzpomínají maminka, 
bratři Jáchym, Dominik a rodina. 

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je čas,
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.

Loučit jsi se nestihla, tolik jsi chtěla žít, 
nás milovat a mnoho toho ještě říct. 

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, 
ale ten kdo Tě nejvíce miloval, 

nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 14. února by se dožila 28 let
 naše drahá dcera
SIMONA GURSKÁ

S láskou vzpomíná maminka, Roman, bratr Michal a celá rodina.

Dne 4. února 2017 se dožívá významného 
životního jubilea náš dlouholetý člen, morkůvský 

rodák, vlastivědec, mecenáš a houževnatý 
sběratel militarií, 

pan JOSEF BABÁČEK.

K jeho jubileu mu přejeme hodně zdraví 
a životní vitality do dalších let.

Muzejní spolek Hustopeče a Městské muzeum 
a galerie Hustopeče

Nejsmutnější vzpomínka, když odejde 
manželka, maminka, babička a prababička

paní ANNA HERŮFKOVÁ
Dne 28. února vzpomeneme 

3. smutné výročí jejího úmrtí.

Stále vzpomínají manžel, dcera s rodinou 
a syn Kamil. Naše rodino a přátelé,

 vzpomeňte s námi.  Děkujeme.

V sobotu 21. ledna 2017, jsme se rozloučili s
paní MARIÍ POVOLNOU z Hustopečí,

která zemřela po krátké a těžké nemoci 
ve věku nedožitých 83 let.

Děkujeme všem, kteří se s ní přišli rozloučit, 
za účast na obřadu a za květinové dary.

Poděkování patří i Pohřební službě V. Kabely
 za perfektní vyřízení všech náležitostí 

a důstojný obřad.

Za veškeré příbuzenstvo manžel Jindřich Povolný 
a dcery s rodinami.

Poděkování
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SLAVNOSTI
MANDLONÍ
A VÍNA

Zm na programu vyhrazena. Po adatelem akce je M sto Hustope e, Marketing a kultura o.s.

Akci podporují:

25. 3. 2017
HUSTOPEČE

hustopece.cz

• jarmark • country kapela  

• vystoupení d tí z MŠ • FS  Krúžek  N m i ky

• CM  Lašár • Mužácký sbor z Popic • swingová kapela U zdi 

• vycházka Mandlo ovou stezkou na rozhlednu • ov í bar s ohništ m  

(ov ín za rybníkem) • mandlové speciality v místních  restauracích

• ochutnávka Hustope ské mandlovice • otev ené sklepy 

v etn   Stálé  vina ské expozice • vyjíž ky ko ským povozem k ran i 

Valkýra • krmení zví átek a jízda na ponících v ran i Valkýra

• Velikono ní muzejní bazar s výstavou jarních aranžmá

• prohlídky kostela sv. Václava  a sv. Anežky eské
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