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Dojde k posílení veřejného osvětlení

Občané Hustopečí uspořili na energiích

Slavnosti mandloní a vína se budou konat 25. 3.

Lovci z knihovny letos ulovili 750 perel

Hustopečský fotbal má do budoucna na čem stavět

SKÁKÁNÍ
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Přihlaste se k ZP MV ČR

Přidejte se k největší 
zaměstnanecké 

zdravotní pojišťovně

www.zpmvcr.cz

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. ledna do 31. března, mezi našimi
spokojenými pojištěnci vás přivítáme od 1. července 
stávajícího roku.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme

Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.211.cz
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Vážení spoluobčané
Loni jsem v březnovém  Úvodníku chválila 

jarní přírodu, obdivně jsem popisovala kvetoucí 
předzahrádky plné bledulí a krokusů. Letos 
konstatuji, že si paní Zima skutečně dosyta 
zakralovala. Poslední námrazy kolem silnic 
zmizely teprve před několika dny, zemědělci se 
do polí zatím nedostanou, na to pravé jaro prostě 
stále čekáme. Ostýchavé sluníčko a prodlužující 
se dny nás naplňují pozitivní náladou a nadějí, 
že už už budeme moci vyjít na zahrádku, posedět 
si na lavičce, zahrát si fotbal na hřišti… I proto, 
aby začala fungovat nově instalovaná světla 
u polikliniky a u fi nančního úřadu, potřebujeme 
pro solární panely 12 hodin slunečního svitu. 
Zkrátka, sluníčko je malý zázrak, potřebujeme ho 
nejen my lidé, ale i příroda živá a neživá.

Únor byl opět ve znamení největšího výškařského mítinku Hustopečské skákání a dalších 
sportovních turnajů, ale i pravidelných výstav v domě U Synků nebo v knihovně. Proběhla řada 
plesů a dětské karnevaly, Hustopečský masopust nebo koncert slovenské šansoniérky Szidy 
Tobias.

V únoru se konalo jednání zastupitelstva. Kromě jiného se schvalovaly dotace a dary 
z prostředků města organizacím a spolkům. Druhá část fi nancí, menší, se bude přidělovat 
v září. Proběhlo setkání s vedením Ředitelství silnic a dálnic, které nás seznámilo se situací 
kolem protihlukové stěny. Analýza prokázala její špatný stav téměř v celé délce. ŘSD plánuje 
rekonstrukci na rok 2018 nebo 2019.  Na začátku března se zastupitelé seznámí s připravovanými 
investičními projekty s tím, že následně pozveme 3. dubna na veřejnou prezentaci občany města. 
Představen bude např. projekt přebudování kina na multifunkční centrum, rekonstrukce bývalé 
střelnice (sýpky), rekonstrukce stadionu a CVČ Pavučina aj. 

Po krátké přestávce, způsobené nepříznivým počasím, pokračují práce na rekonstrukci ulice 
Nerudova. Do konce března by mohly být hotové chodníky s obrubníky, a pokud vše půjde jak 
má, v dubnu by se asfaltovala silnice. Hotovo hlásí zhotovitel vstupní cesty na hřbitově. Jistě 
jste si všimli, že došlo k montážím reproduktorů městského rozhlasu. Koncem února nám Český 
telekomunikační úřad přidělil frekvenci, takže po dořešení všech montážních a technických 
záležitostí bychom mohli na začátku dubna rozhlas poprvé použít. 

Vážení spoluobčané
V sobotu 25. března se budou konat tradiční Slavnosti mandloní a vína. Připraven je bohatý 

program, který se může uskutečnit nejen díky pořadatelům, ale i nadšení mnoha dobrovolníků, 
dětí i dospělých. Předem všem děkuji za jejich přístup a ochotu pomoci. Hustopeče navštíví nejen 
v tento den, ale v průběhu několika týdnů, kdy pokvetou stromy mandloní, stovky, možná tisíce 
lidí. Buďte zváni na procházku do mandloňových sadů. Všem vám přeji přenádherné a tolik 
očekávané jaro.

Hana Potměšilová

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 se sešli na své 58. schůzi v úterý 
14. února. Zabývali se výměnou výtahu na 
poliklinice, divadelním festivalem Pod širým 
nebem, nákupem věcí pro městské muzeum, 
výměnou kotlů ve společenském domě, 
žádostí o dotaci na pořízení elektromobilu 
nebo posílením veřejného osvětlení.

Posílení veřejného osvětlení
Na jaře se začne pracovat na posílení 

veřejného osvětlení v nedostatečně 
osvětlených lokalitách města. Vedení 
města se zabývá otázkou rozšíření osvětlení 
dlouhodobě. V březnu 2017 začnou práce 
na doplnění nových sloupů s veřejným 
osvětlením mezi ulicemi Javorová a Dlouhá 
a také na ulici U Větrolamu. Od května se 
začne rozšiřovat veřejné osvětlení na ulici 
Svatopluka Čecha. Náklady na zbudování 
jsou vyčísleny na 360 tisíc korun.

Na poliklinice se vymění výtah
Na základě inspekčního nálezu a protokolu 

z odborné zkoušky elektrického výtahu ze září 
2014, který popisuje stav stávajícího zařízení 
na poliklinice, radní schválili zpracování 
poptávky na dodavatele výměny výtahu. 
Výměna se plánuje v tomto roce a v rozpočtu 
města pro rok 2017 je na ni vyčleněno 
1,5 milionu korun. 

Divadelní festival Pod širým nebem opět 
ve dvoře domu U Synků

Divadelní festival Pod širým nebem 
organizovaný Marketingem a kulturou 
města Hustopeče ve spolupráci s Městským 
muzeem a galerií se bude opět pořádat 
v unikátním prostředí nádvoří domu U Synků. 
Kvůli daným historickým prvkům místa bude 
vedoucí městských služeb stavbu pódia 
a dalších technických zabezpečení 
konzultovat s vedoucí městského muzea 
a galerie.

Městské muzeum získá soubor movitých 
věcí pro rekonstrukci částí kroje

Radní schválili odkoupení souboru 
movitých věcí pro rekonstrukci částí kroje pro 
sbírkové účely Městského muzea a galerie 
Hustopeče za 36 tisíc korun.

Společenský dům v Hustopečích čeká 
výměna kotlů

Radní zadali vypracování projektové 
dokumentace na výměnu kotlů ve 
Společenském domě Hustopeče. Kotle 
jsou po mnohaletém provozu ve špatném 
technickém stavu. Kotelna slouží i vedlejší 
budově, ve které je umístěna restaurace, kde 
v současné době probíhá základní údržba 
tak, aby v druhé polovině března mohl být 
spuštěn provoz.

Žádá se o dotaci na pořízení elektromobilu
Vedoucí Městských služeb Hustopeče 

Ivan Chrastina podal návrh na předložení 
žádosti o dotaci na pořízení elektromobilu. 
Výzva je vypsaná Národním programem 
Státního fondu životního prostředí a týká se 
nákupu či přestavby vozidel s alternativním 
pohonem. Žádost bude podána na pořízení 
elektromobilu Bokimobil mini E, jehož cena 
je téměř 900 tisíc korun. Město může z dotace 
získat 500 tisíc korun. Elektromobil by byl 
využíván Městskými službami Hustopeče 
při údržbě města, na odvoz odpadků nebo 
posečené trávy a zeleně. Dobíjení by bylo 
umístěno v garáži. Termín pro podání žádosti 
končí 31. března 2017.

-ves-

Z MĚSTA

57. schůze Rady města Hustopeče se 
konala v úterý 31. ledna 2017. Radní se 
zabývali navrženými změnami v územním 
plánu, výkupem pozemků pod plánovanou 
bezbariérovou trasou, doporučenými 
změnami ve vyhláškách a možností vzniku 
Oranžového přechodu u dětského hřiště 
„Lipovka“.  

Územní plán Hustopeče čeká několik změn
Změny v územním plánu navrhl Odbor 

regionálního rozvoje na základě návrhů 
žadatelů. Rada města doporučuje navrhované 
změny zastupitelstvu ke schválení, kromě 
návrhu společnosti Setra – Artes spočívajícím 
ve zrušení územní rezervy. Doporučení 
se týká například pozemku za Agrotecem 
a jeho prodloužení směrem k dálnici. Na místě 
je plánovaná výstavba uceleného areálu 
lehké strojní výroby. Měla by se také vymezit 
plocha na parkoviště pro osobní automobily 
na Mandloňové stezce u Sportovní stáje 
Valkýra, která zůstane pozemkem města 
určeným pro veřejné parkování. Mezi 
změnami je i rozšíření rozlohy plánovaného 
nadregionálního biokoridoru ve směru na 
Starovičky ze šířky 20 m na 40 m. 

Začnou jednání o výkupu pozemků pod 
chodníkem na ulici Mírová

Rada pověřila starostku a místostarostu 
jednáním o možnostech převodu pozemků 
na město Hustopeče pod stávajícím 
chodníkem na ulici Mírová. V budoucnu 
se na těchto pozemcích plánuje vznik 
další etapy bezbariérového chodníku dle 
Generelu bezbariérovosti města Hustopeče. 
Tato trasa bude vedena po ulicích: Žižkova, 
Mírová, Údolní, U Větrolamu, Komenského 
a Masarykovo náměstí.

Vyhlášky týkající se spádových obvodů 
základních a mateřských škol nebudou 
upraveny 

Ministerstvo vnitra doporučilo neupravovat 
text obecně závazných vyhlášek města 
Hustopeče č. 3/2016 a 4/2016, kterými 
se stanoví školské obvody základních 
a mateřských škol zřízených městem 
Hustopeče. Jedná se o větu, kterou 
navrhovali někteří zastupitelé vložit do 
vyhlášek schválených 15. prosince 2016, 
a to: „Rodiče dítěte mohou využít možnosti 
umístění dítěte ke vzdělávání do školy dle 
vlastního výběru bez ohledu na určení 
školského obvodu.“ Ministerstvo upozornilo, 
že by věta mohla být špatně pochopena. 

K vysvětlení systému umísťování dětí do ZŠ 
a MŠ město využije Hustopečské listy, web, 
případně jiné informační kanály.

Vyhlášku o nočním klidu čeká upřesnění 
Obecně závaznou vyhlášku města 

Hustopeče č. 2/2016 o nočním klidu 
čekají změny. Ministerstvo vnitra zaslalo 
městu právní rozbor, vytklo některé věci 
a doporučilo konkrétní kroky. Na únorovém 
zastupitelstvu bude proto předložen ke 
schválení návrh nové vyhlášky, která 
upravuje vyhlášku v souladu s doporučením 
Ministerstva vnitra a zároveň zruší původní 
vyhlášku č. 2/2016.

Žádá se o dotaci na osvětlení přechodu u 
„Lipovky“

Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení 
Oranžový přechod a je možné podávat žádost 
o instalaci osvětlení dosud neosvětlených 
rizikových přechodů pro chodce. Maximální 
výše příspěvku je 120 tisíc korun. Město 
Hustopeče využívá této výzvy u přechodu na 
ulici Komenského k dětskému hřišti. Nový 
Oranžový přechod by měl maximálně zvýšit 
bezpečnost návštěvníků dětského hřiště.

-ves-

Radní navrhují ke schválení změny v územním plánu

Dojde k posílení veřejného osvětlení. Radní jednali 

Elektromobil
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Na zastupitelstvu se přidělovaly první dotace z rozpočtu města
Zastupitelé se sešli na svém XX. zasedání ve 

čtvrtek 16. února 2017. Zabývali se změnami 
v územním plánu, udělováním dotací 
z rozpočtu města jiným subjektům nebo 
rozpočtovým opatřením. 

Protihluková stěna bude opravena 
nejdříve v roce 2018

Vedení města bylo seznámeno se studií 
protihlukové stěny, kterou nechalo 
vypracovat Ředitelství silnic a dálnic České 
republiky. Studie diagnostikuje celou délku 
stávající stěny. Pouze asi 400 m odpovídá 
normě a více jak kilometr je v havarijním 
stavu. Před realizací oprav stěny je nutno 
dokončit administrativní a projektové práce, 
proto se plánuje začít nejdříve v roce 2018. 

Rozhodnutí o pořizování změny 
v územním plánu bylo schváleno

Zastupitelé schválili rozhodnutí 
o pořizování změny č. 2 územního plánu, 
které jim doporučila ke schválení rada města 
dle návrhu Odboru regionálního rozvoje. 

Plán odpadového hospodářství města byl 
přijat 

Zastupitelstvo schválilo plán odpadového 
hospodářství města Hustopeče. Náklady 
na sběr a svoz komunálního netříděného 
odpadu za rok 2015 činily 3,2 miliony korun. 
Počet poplatníků ve městě Hustopeče je 
5880, skutečný náklad na jednoho obyvatele 
je 559 korun. Občané platí roční poplatek 
448 korun. 

Město Hustopeče plánuje kamerový 
systém

Umístění kamerového systému je 
dlouhodobým záměrem vedení města. 
Především kvůli posílení bezpečnosti v centru 
města a v kritických lokalitách (parkoviště, 
přechody). Vedení města se inspirovalo 
úspěšným provozem kamerového systému 
v Břeclavi a v Mikulově. Zastupitel Kamil 
Konečný podotkl, že by o vzniku tohoto 
systému mělo hlasovat zastupitelstvo. 
Zastupitelé se dohodli, že tomuto tématu 
bude věnována hlubší diskuze.  

Vyhlášky týkající se spádových obvodů 
základních a mateřských škol nebudou 
upraveny  

Dle doporučení Ministerstva vnitra rozhodli 
zastupitelé ponechat vyhlášky v původním 
stavu. 

Vyhláška o nočním klidu byla upřesněna 
Obecně závazná vyhláška města Hustopeče 

č. 2/2016 o nočním klidu byla upřesněna a 
doplněna o opakující se akce (plesy a tradiční 
zábavy, letní kino). Zastupitelé proto schválili 
novou podobu vyhlášky č. 1/2017, kterou 
se současně zrušila původní vyhláška. Stalo 
se tak na popud Ministerstva vnitra České 
republiky, které původní text rozporovalo. 

Směna pozemku pod plánovaným 
biokoridorem 

Vedení města má v úmyslu realizovat prvky 
ÚSES (územní ekologické stability) v lokalitě 
Křížový vrch. Jeden z prvků je dle návrhu 

umístěn na soukromém pozemku patřícím 
společnosti Zemos. Zastupitelé odsouhlasili 
záměr směny pozemku 1:1, aby mohly být 
všechny biokoridory umístěny na pozemcích 
města. 

Zastupitelé udělili první dotace z rozpočtu 
města jiným subjektům 

Zastupitelé rozhodli o přidělení dotací 
z rozpočtu města jiným subjektům. Toto 
přidělování probíhá ve dvou etapách, druhá 
se bude schvalovat na zastupitelstvu v září. 
Dotace ve výši 2,2 mil. korun se týkají těchto 
oblastí: sport, kultura, spolková činnost 
a sociální oblast. Komise rady města 
posoudily žádosti a navrhly, které subjekty 
by měly získat dotaci a v jaké výši. Tradičně 
putovala nejvyšší část peněz na podporu 
sportu v Hustopečích. Na druhou etapu 
přidělování dotací byla ponechána rezerva 
300 tis. korun.   

Bylo schváleno 1. rozpočtové opatření pro 
rok 2017 

Celkové příjmy činí 150 507 tis. korun, 
celkové výdaje byly schváleny v objemu 
206 288 tis. korun. Rozdíl mezi příjmy 
a výdaji je kryt úsporou z minulých let. 
Předložený rozpočet byl schválen po diskuzi 
zastupitelů se třemi úpravami. Jednou 
z nich je neschválení navrženého navýšení 
na činnost vnitřní správy, konkrétně na 
akreditovaná školení úředníků. Těch je třeba 
absolvovat 18 na jednoho zaměstnance 
v průběhu tří let. Tím narůstají výdaje na 
státní správu. Zastupitelé uložili radě města, 
aby se zabývala tímto problémem a hledala 
efektivnější a levnější řešení. Další změnou 
bylo dočasné neschválení fi nancování 
rekonstrukcí atletického a fotbalového 
stadionu a Centra volného času Pavučina. 
Vzhledem k tomu, že proběhne prezentace 
těchto akcí, vyhradilo si zastupitelstvo právo 
rozhodovat o fi nancování až po podrobném 
seznámení se s akcemi. Finance, které nebyly 
schválené, byly přesunuty do rezerv na 
dotace a jiné akce.                                              -ves-

Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče, kterými se stanoví 
školské obvody základních a mateřských škol zřízených městem 
Hustopeče

Zastupitelstvo města Hustopeče schválilo 
na svém zasedání dne 15. 12. 2016: 

 
Obecně závaznou vyhlášku města 

Hustopeče č. 3/2016, kterou se stanoví 
školské obvody základních škol zřízených 
městem Hustopeče a Obecně závaznou 
vyhlášku města Hustopeče č. 4/2016, kterou 
se stanoví školské obvody mateřských škol 
zřízených městem Hustopeče.

Obě vyhlášky nabyly účinnosti dne 
01. 01. 2017.

Tyto obecně závazné vyhlášky rozdělily 
město Hustopeče na školské obvody. Pro 
zápisy nových dětí do mateřských škol 
a 1. tříd základních škol tedy platí toto 
rozdělení a škola či školka musí přednostně 
umístit všechny děti z jí stanoveného 
školského obvodu, které se dostaví k zápisu. 
Rodiče mohou požádat o zápis dítěte do 
školy či školky, i pokud nepatří do jejího 

školského obvodu, ale škola či školka může 
tyto děti přijmout až poté, co jí zbude volná 
kapacita po umístění dětí z vyhláškou 
daného obvodu. 

Celé znění obecně závazných vyhlášek 
je uvedeno na úřední desce města 
Hustopeče nebo na internetových stránkách 
www.hustopece.cz.

Alena Fantová, 
referent majetkové správy
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Obyvatelé domů a vlastníci sklepů 
v Habánské ulici požádali o umístění alespoň 
dvou lamp veřejného osvětlení. Tato ulice 
schovaná na kraji Hustopečí se stále více 
zabydluje. Město bohužel nevlastní v této 
lokalitě pozemky vhodné k umístění stavby, 
proto se snažilo najít nějaké jiné řešení. 

„Nabízelo se zde inteligentní řešení, že by 
se světelné body nainstalovaly na elektrické 
vedení, které v ulici stojí,“ uvedl místostarosta 
Bořivoj Švásta. Vedení města tedy vyvolalo 
jednání se společností E.ON, návrh fi rma 
bohužel zamítla. Radní tedy museli zvolit 
druhou, podstatně zdlouhavější cestu, 

spočívající v převodu pozemků ze státu na 
město. „V současné době je situace taková, 
že o převedení pozemků pod komunikací 
je požádáno a až k tomu dojde, tak se na 
osvětlení začne pracovat,“ uzavřel Švásta.   

-ves-

V Hustopečích jsou nainstalovány nové bezdrátové reproduktory
Hustopečští si jistě všimli, že na sloupech 

veřejného osvětlení nebo na sloupech 
nízkého napětí jsou postupně instalovány 
bezdrátové reproduktory. Zřízení veřejného 
rozhlasu je součástí protipovodňových 
opatření dotovaných z operačního programu 
Ministerstva životního prostředí. Veřejný 
rozhlas je nejrychlejší variantou, jak 
informovat obyvatele v případě živelných 
pohrom. 

V Hustopečích byl zrušen na začátku 
90. let minulého století, kvůli špatnému 
technickému stavu. Jeho informativní funkci 
měla nahradit nová moderní kabelová 
televize, která zrovna vznikala. Přesto vnímalo 
vedení města situaci bez veřejného rozhlasu 
jako problém, například když potřebovalo 
informovat občany pouze v určité lokalitě 
města. „Víme, že jsou domácnosti, které 
nemají kabelovou televizi a přestože máme 
i jiné informační zdroje, věříme, že moderní 
rozhlas má v Hustopečích své opodstatnění,“ 
uvedla starostka Hana Potměšilová. 

Celý projekt stál 4,6 milionu korun, město 
se podílelo 30% fi nanční účastí. Projekt 
se týká digitalizace povodňových plánů 
mikroregionu Hustopečska, instalace 
moderních sirén, srážkoměrné stanice 
apod. Jeho součástí je právě i spuštění 
rozhlasu a umístění 255 reproduktorů. „Tyto 
reproduktory nejsou pouze ve městě, ale jsou 

i na Herbenově farmě, v Šakvicích na nádraží 
a směrem na Kurdějov,“ dodala Potměšilová. 
Mnoho měst České republiky nemá veřejný 
rozhlas a využívá tzv. mobilní rozhlas. Má 
ho i město Hustopeče. Přihlášeným chodí 
informativní sms zprávy nebo e-maily. 
„Odběr se dá jednoduše zaregistrovat na 
webových stránkách města nebo osobně 
u nás na radnici,“ doporučila Potměšilová. 

V březnu oslaví Hustopeče 70 let od 
instalace prvního rozhlasu ve městě. Vypadá 
to, že spuštění nového veřejného rozhlasu 
se shodou náhod trefí do data tohoto výročí, 
přestože se stále čeká na získání vysílací 
frekvence. „ Ano, celý ten projekt by měl 
skončit do konce března tohoto roku,“ 
uzavřela Potměšilová. 

-ves-
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Bezdrátový reproduktor na ulici Školní.

Bezpečnost v křižovatce ulic Kollárova – Havlíčkova 
Vedení města plánuje vyřešení bezpečnostní 

situace na křižovatce ulic Kollárova 
Havlíčkova. Té pomůže i instalace nového 
druhu zábradlí. O bezpečném přechodu 
křižovatky ulic Kollárova – Havlíčkova se 
uvažuje již velmi dlouho. „Pohyb obyvatel, 
hlavně dětí, které tudy chodí, je velký 
a v podstatě zde není místo, kde bezpečně 
přejít Tyršovu nebo Šafaříkovu,“ vyjádřil 
se místostarosta Bořivoj Švásta. Proto byly 
vyprojektovány možnosti přechodu a tento 
rok by v této křižovatce měly vzniknout 
dvě místa pro přecházení. Zároveň by zde 
měly být umístěny zábrany a zábradlí, které 
budou v jednotném stylu instalovány na 
všech rizikových místech v Hustopečích. 
Nové zábrany budou variabilní, vzájemně 
propojené a s možností natočení dle aktuální 
situace.                                                                        -ves-
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← Jednotný styl zábradlí

Osvětlení v ulici Habánská
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Veřejné toalety na náměstí opět vykradeny
V pondělí 6. února kolem půlnoci vykradl 

neznámý pachatel veřejné toalety na 
Dukelském náměstí. Odnesl si pár stovek 

korun a napáchal škodu v hodnotě tisíců. 
Bohužel se opakovala situace z minulých 
let, kdy neznámý pachatel zdemoloval 
mincovník na dámských záchodech a ukradl 
z něj hotovost. „Škoda, která na těchto 
mincovníkách vznikla je zhruba 20 tisíc korun. 
S tím, že ten dotyčný si odnesl přibližně 
200 korun,“ uvedl vedoucí městských služeb 
Ivan Chrastina. Ihned po objevení krádeže 
bylo podáno trestní oznámení na neznámého 
pachatele. Také se přihlásilo několik svědků. 
Provoz dámských toalet byl obnoven již 
v pátek 10. února.                                                 -ves-

Energetická soutěž byla pořádána v rámci 
projektu Obec Občanům a jejím cílem bylo 
snížit občanům Hustopečí výdaje za elektřinu 
a plyn. 

Do projektu se z našeho města zapojilo 
celkem 82 odběrných míst, z toho 45 
domácností a 3 fi rmy. Zapojení občané 
dosáhli značné úspory. Celková úspora 
zapojených domácností za dobu 
zasmluvnění (2 roky) činí 616 476 Kč. 
Průměrně tedy připadá na jedno odběrné 
místo za dobu trvání smlouvy úspora 
7 518 Kč. Celkově se podařilo stlačit ceny 
energií zapojených domácností o několik 
desítek % níže oproti původnímu stavu. 
Z poptávaných dodavatelů energií, kteří 
se energetické soutěže zúčastnili, nabídli 
nejlepší cenu v každém kole dva dodavatelé. 
Tito dodavatelé se tak stali vítězi energetické 
soutěže a budou zapojeným domácnostem 
dodávat elektřinu a plyn po dobu příštích 
dvou let. Konečné ceny za MWh energií 
jsou uvedeny v tabulce. Ceny jsou uvedeny 

v Kč/MWh bez DPH a poplatek v Kč/měsíc bez 
DPH.

Naprostá většina zapojených domácností 
spadá do sazby elektřiny D01d a D02d. 
Sazba za MWh zemního plynu je jednotná 
pro všechny domácnosti, liší se však velikost 
měsíčního poplatku.

Projekt Obec Občanům pomohl ušetřit 
náklady na energie již více než 370 obcím 
a 53 000 domácnostem po celé České 
republice.

Další občané se mohou zapojit v příštím 

kole, které připravujeme, nebo mohou vyplnit 
elektronickou přihlášku na www.hustopece.
obecobcanum.cz a začít tak šetřit za plyn 
a elektřinu. Veškeré informace o projektu Obec 
Občanům najdete na www.obecobcanum.
cz. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se 
obrátit na tel: 606 051 245.

Roman Rychlík, koordinátor projektu

Občané Hustopečí uspořili na energiích

V letošním roce město Hustopeče dokončí 
úpravu parkovacích ploch pro osobní vozidla 
podél vjezdu na dopravní hřiště Lipová. 

Plánuje se také osvětlení nového přechodu, 
který vede na hřiště. Nevzhlednou blátěnou 
plochu podél vjezdu na dopravní hřiště Lipová 

čeká zadláždění. Vzniknou zde parkovací 
místa pouze pro osobní vozidla a měla by 
sloužit převážně návštěvníkům hřiště. „Bude 
se jednat o 5-6 parkovacích míst, budou 
umístěny vpravo a vlevo od současného 
vjezdu na dopravní hřiště,“ upřesnil Robert 
Novák z krizového řízení města.  

Na podzim se místo na vznik parkoviště 
předpřipravilo a dobudovala se odstavná 
místa pro sběrné nádoby. Další práce 
přerušila nepřízeň počasí, pokračovat se 
bude brzy na jaře. Parkovací místa budou 
hrazena z rozpočtu města. Kvůli zvýšení 
bezpečnosti se plánuje i osvětlení nového 
přechodu. Město využilo možnost požádat 
o dotaci z Nadace ČEZ na vybudování 
osvětleného Oranžového přechodu. Žádá se 
o nadační příspěvek ve výši 120 tisíc korun. 
„V případě, že bychom nebyli vybráni Nadací 
ČEZ, věřím tomu, že město uhradí osvětlení 
přechodu z rozpočtu,“ doplnil Novák. 

-ves-

Zvýšení komfortu a návštěvníků v okolí dopravního hřiště
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← Dopravní hřiště Lipová.
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Vedení města 
zve všechny občany 

Prezentace 
investičních 

záměrů
 pondělí 3. dubna v 18.00 

M-klub, Herbenova ul.



HUSTOPEČSKÉ LISTY 3 • 17

| 6 | 

Pravidla publikování v obecním zpravodaji 
Hustopečské listy, schválené dne 24. 9. 2013 
Radou města Hustopeče č. 97: Kritické články 
budou zveřejňovány vždy se stanoviskem 

protistrany a pouze jedenkrát. Protistraně bude 
dán k dispozici stejný prostor pro publikování 
v témže aktuálním vydání. Protistrana nemusí 
využít možnosti reagovat, v opačném případě 

musí být materiály doručeny do termínu 
uzávěrky aktuálního čísla. Po té nemusí být 
z technických důvodů již zveřejněny. Kompletní 
pravidla publikování na www.hustopece-city.cz. 

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

V čísle 1/2017 HL v rubrice Zprávy z města 
jsme se mohli, mimo jiné dočíst, že byla 
schválena, nejtěsnější možnou většinou 
tj. 11 zastupiteli, největší plánovaná 
investice ve městě Hustopeče, fi nancovaná 
rozpočtem města ve výši 11 milionů korun a 
že byl schválen rozpočet města na rok 2017. 
Tyto kusé zprávy stojí za bližší informaci. 

Největší investicí není vůbec žádný projekt, 
který by byl nám občanům ve volebním 
programu současného vedení slibován jako 
je například rekonstrukce společenského 
domu, ale jedná se o nesmyslný nákup 
pozemků, na kterém má být vybudována 
nějaká cesta. Cesta bude stát odhadem 
dalších pět až osm milionů korun, což bylo 
paní starostkou diskrétně na zastupitelstvu 
zamlčeno. Proč tuto cestu budovat za takové 
obrovské peníze nebylo na zastupitelstvu 

dostatečně vysvětleno.
Dalším rozměrem této akce je, že pro 

takovouto významnou akci hlasovalo 
pouze 11 zastupitelů z celkem 21 tj. přesně 
nadpoloviční většina. Dokonce polovina 
radních města hlasovala proti tomuto nákupu 
pozemků. Tento postup je typickou ukázkou 
práce současného vedení, které není schopné 
v zásadních věcech hledat řešení a diskutovat 
se zastupiteli, aby projekty projednávané 
v zastupitelstvu měly širší podporu. Vedení 
města nevěnuje čas diskusi a obhajobě 
záměrů a pouze se spolehne na těsnou 
většinu, kterou se věc silově prohlasuje. 
Tento postup vede ke zbytečnému napětí 
nejen mezi zastupiteli, ale vyvolává tenze i 
u občanů, kteří na zastupitelstvu opakovaně 
kritizují postupy např. při rekonstrukci ulic, 
přípravy některých investičních záměrů 
apod.

A rozpočet města pro rok 2017?  Ten 
jsem nemohl podpořit ze dvou důvodů: 
mít jako největší investiční akci města pro 
rok 2017 v rozpočtu nákup pozemků za 
11 milionů korun schválený silově těsnou 
většinou, považuji za velmi hloupé. Radši 
bych rekonstruoval například společenský 
dům. A dalším důvodem proč jsem rozpočet 
nemohl podpořit je skutečnost, že je v něm 
zakomponována nebývale velká míra příjmů 
postavená na represi, či chcete-li na pokutách 
vybíraných ať už od občanů, či návštěvníků 
našeho města. Jsou to miliony korun. Já jsem 
pokud možno vždy pro, nechat lidem jejich 
peníze a nevybírat nesmyslné pokuty.

Jiří Kadrnka, 
zastupitel města Hustopeče (ODS)

 

Nejednáme, nevysvětlujeme, máme většinu, tak to přehlasujeme

Reakce starostky Hana Potměšilová na článek Jiřího Kadrnky:

Po přečtení článku Jirky Kadrnky mě jako 
první napadla otázka, zda může být koupě 
pozemku považována za projekt. Zcela jistě 
ano. Právě vlastnictví pozemků a vyřešené 
majetkové vztahy jsou zásadní pro další 
rozhodnutí. 

Zmiňované pozemky jsou za fi rmami 
Westfalia a Linden až po hranici s katastrem 
Starovic (cca 15 tisíc m2). Jejich koupě 
umožňuje vedení města řešit některé 
problémy v dopravě v Hustopečích. 
Plánované je odklonění nákladní dopravy 
související se zásobováním fi rem a tím 
snížení provozu v ulicích Hybešova a Žižkova. 

Ze strategického hlediska vybudování 
komunikace nabídne prostor také pro řešení 
přesunu osobní dopravy z centra města a 
zároveň umožní vznik nového vjezdu do 
stávající i budoucí obytné zástavby.

Již v roce 2013, tedy za vedení současné 
opozice, územní plán s vybudováním 
komunikace do města na tomto pozemku 
počítal (viz http://www.hustopece.cz/
fi le/8849/hu-us-s5-9-v02.pdf). A stavět na 
cizím pozemku je téměř nereálné. Nynější 
vedení města využilo tedy vhodné příležitosti 
a pozemek koupilo. 

Pozemky se nachází v atraktivní průmyslové 

oblasti a již dnes víme, že je zájem ze strany 
podnikatelů a fi rem o odkoupení částí 
pozemku pro další záměry. Tím se větší část 
této investice vrátí zpět do městské pokladny.

Domnívám se, že zastupitelé by se měli 
dívat do budoucna.  Strategické pozemky 
opravdu není možné koupit kdykoliv. Rozvoj 
města a navazující průmyslové zóny nelze 
omezit. A snažit se o to by bylo nesmyslné. 
Nicméně pracovat na co možná nejnižším 
dopravním zatížení, a tím pádem zkvalitnění 
života v Hustopečích, rozhodně smysl dává. 

Hana Potměšilová,
starostka města Hustopeče

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany

 o součinnost při pátrání:

•Neznámý pachatel v době od 12.00 hodin 
dne 7. února do 15.00 hodin dne 8. února 
v Hustopečích na ulici Polní nezjištěným 
způsobem bez použití násilí vnikl do 
bytového domu, přešel do suterénu, kde 
ve dveřích dvou sklepních kójí nejprve 
vytvořil dva otvory, následně na sklepní 
kóji č. 9 demontoval úchytné šrouby kování 
a nezjištěným způsobem odstranil část 

zámkové vložky, vnikl dovnitř kóje, kde 
odcizil kolo tov. zn. Merida MATTS LITE 
XO ED č. rámu WC1288134, čímž majiteli 
způsobil škodu odcizením ve výši 25 000 Kč a 
bytovému družstvu škodu poškozením dveří 
předběžně ve výši 1 400 Kč.

S případnými poznatky k pachateli 
uvedeného skutku nebo odcizeným věcem 
se občanů mohou obrátit osobně nebo 
telefonicky (i anonymně) na tel.: 974 632 
741 na OO PČR Hustopeče, nebo na linku 
158. Mohou také využít Schránku důvěry 

umístěnou na budově OOP ČR Hustopeče, 
vedle vchodových dveří. 

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

Za projevenou vstřícnost děkujeme.  

Je nákup pozemků nesmyslný?
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Z REDAKČNÍ POŠTY
V minulém čísle Hustopečských listů jsme 

zveřejnili článek s názvem Bude mít město 
nové logo? od pana Antonína Karpíška. Při 
přepisu textu došlo omylem v jednom slově 

k překlepu, a proto nyní uvádíme správné 
znění celé věty.

“Navrhl jsem v zastoupení zahrádkářů 
i možnou variantu řešení pro případné 

pokračování výroby dřevní hmoty.”
Autorovi článku se tímto omlouváme.

 -hrad-

Usnesení z 57. schůze Rady města Hustopeče konanou 
dne 31.01.2017 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/57/17: RM schválila ocenění města pro umís-

těné sportovce z Hustopečí v rámci Sportovce roku okresu 

Břeclav ve formě poukázky na 1.500 Kč jako ocenění města 

pro oceněné účastnice (…).

Usnesení RM č. 9/57/17: RM neschválila souhlas s PD č. 27/2016 

vyhotovenou SPK  Ing. Václav Cichra, Nádražní 9, Hustopeče, 

PSČ 693 01, na stavbu „BYTOVÝ DŮM kú. Hustopeče – ul. 

Nová – pč.2136“ pro investora RRM, s. r. o., IČO 05401615, 

se sídlem Na Hrudách 1147, Břeclav, PSČ 690 02. Nesouhlas 

je pro účely územního a stavebního řízení. Nesouhlas je 

z  důvodu nedostatečného odstupu domu od sousedních 

nemovitostí.

Usnesení RM č. 10/57/17: RM neschválila souhlas se Smlouvou 

o souhlasu se stavbou přípojek inženýrských sítí, sjezdu na 

pozemku města p. č. 1657/1 v k. ú. Hustopeče u Brna dle PD 

č. 27/2016 vyhotovenou SPK  Ing. Václav Cichra, Nádražní 

9, Hustopeče, PSČ 693 01, na stavbu „BYTOVÝ DŮM kú. 

Hustopeče – ul. Nová – pč.2136“ pro investora RRM, s. r. 

o., IČO 05401615, se sídlem Na Hrudách 1147, Břeclav, PSČ 

690 02, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před 

podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu. Nesouhlas 

je z důvodu nedostatečného odstupu domu od sousedních 

nemovitostí.

Usnesení RM č. 11/57/17: RM schválila souhlas se stavbou s pod-

mínkou, že je v  souladu s  územním plánem města, pro 

stavbu RD na parc. č. 3982/3 v k. ú. Hustopeče u Brna pro 

…, bytem Hustopeče, …, PSČ 693 01, jako vlastník sou-

sedního pozemku parc. č. 3799/1 v k. ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení RM č. 12/57/17: RM odkládá projednání smlouvy o 

souhlasu se stavbou technické infrastruktury na pozemcích 

města z důvodu plánované bytové výstavby na pozemcích 

parc. č. 4792/46 a 4792/47 v k. ú. Hustopeče u Brna 

Usnesení RM č. 13/57/17: RM schválila zábor části Dukelského 

náměstí o výměře 9 m2 (dle zákresu) na pozemku p.č.81/1 

v k.ú. Hustopeče u Brna pro žadatele Autocentrum hm, 

s.r.o., U Nemocnice 3137/4, 690 02 Břeclav na dobu 1.-

28.2.2017 dle sazebníku obecně závazné vyhlášky.

Usnesení RM č. 16/57/17: RM schválila zveřejnění záměru 

pachtu pozemků v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001: 

p.č.5422/53, 5400/1, 5426/22, 5426/24, 5475, 5476/1, 

5476/18, 5476/22, 5476/23, 5476/24, 5476/25, 5476/26, 

5520/1, 5520/3, 5520/4, 5520/5, 5520/6, 5520/7, 5520/8. 

Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 17/57/17: RM schválila objednávku na vyho-

tovení geometrického plánu, kterým dojde k vydělení 

části pozemku o výměře 17.180 m2 z pozemku p.č.2997 

vedeného jako orná půda v k.ú. Strachotín na LV č.10001. 

Objednávka bude realizována až po schválení směny plochy 

za pozemek 4792/10 v k.ú. Hustopeče u Brna v zastupitel-

stvu města.

Usnesení RM č. 18/57/17: RM schválila Revokaci usnesení č. 

43/54/16 a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 

se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 

04084063, se sídlem Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00, na 

realizovanou stavbu „VPI Hustopeče, Kollárova polyf_dům“ 

na pozemcích města Hustopeče parc. č. 475/2, 475/4, 

475/5, 494/1, 598/1, 599/1, 620/11 v k. ú. Hustopeče u 

Brna, okres Břeclav, zapsaných na LV 10001 u  Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, za jednorázovou úplatu ve 

výši 5000 Kč bez DPH v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 3545-171/2015 vypracovaném GK GEO2007, s.r.o., č. 

374/2016 ze dne 21.10.2016 který je nedílnou přílohou 

této smlouvy. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 19/57/17: RM schválila revokaci usnesení č. 

18/45/16 a schvaluje smlouvu s E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 

28085240 o zřízení služebnosti energetického vedení na 

dotčených pozemcích p.č. 575/3 a 778 v k.ú. Hustopeče u 

Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 20/57/17: RM pověřuje starostku a místostaros-

tu jednáním o možnostech převodu pozemků na město 

Hustopeče pod stávajícím chodníkem na ulici Mírová parce-

ly číslo KN 992/12, 992/14, 991/31, 991/24, 991/38, 991/2 

992/17 a 991/23 vše v katastrálním území Hustopeče u 

Brna.

Usnesení RM č. 23/57/17: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi rmou 

VHS Břeclav s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 

Břeclav,  IČ 42324149

Usnesení RM č. 24/57/17: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2017 s fi rmou 

BRENNA s.r.o. se sídlem Jakubské nám. 129/7, 602 00 Brno, 

IČ 26896451

Usnesení RM č. 25/57/17: RM schválila smlouvu o poskytnu-

tí vzájemného plnění na Hustopečské skákání 2017 se 

Střední odbornou školou a středním odborným učiliš-

těm Hustopeče se sídlem Masarykovo nám. 1, 693 01 

Hustopeče, IČ 16355474

Usnesení RM č. 26/57/17: RM schválila smlouvu na pronájem 

haly pro akci Hustopečské skákání 2017 mezi městem 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Hustopeče a Sportovním zařízením města Hustopeče, p.o.

Usnesení RM č. 27/57/17: RM schválila licenční smlouvu o veřej-

ném provozování na úhradu autorské odměny (autorského 

provozovacího honoráře) 2.315 Kč vč. DPH za živé užití hu-

debních děl k tanci na II. Městském bále s Ochranným 

svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s, se síd-

lem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 29/57/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlou-

vě o dílo na zpracování projektové dokumentace na 

„Modernizaci ZŠ Hustopeče, Nádražní 4“ s DEA Energetickou 

agenturou, s.r.o. se sídlem Benešova č. p. 425, 664 42 

Modřice, IČ 41539656. text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 30/57/17: RM bere na vědomí žádost o snížení 

nájemného panem Tomášem Rychlým na objekt restaurace 

na Společenském domě, Herbenova 423/4, Hustopeče z dů-

vodu ukončení provozu restaurace.

Usnesení RM č. 31/57/17: RM schválila nového nájemce restau-

race na Společenském domě, Herbenova 423/4, Hustopeče, 

paní Lenku Slukovou, Na Hradbách 6, Hustopeče. Smlouva 

se uzavře po dokončení základních úprav interiéru.

Usnesení RM č. 32/57/17: RM schválila ukončení nájemní smlou-

vy restaurace na Společenském domě, Herbenova 423/4, 

Hustopeče, s Tomášem Rychlým ke dni 1.2.2017, s podmín-

kou odstranění letní zahrádky před restaurací.

Usnesení RM č. 33/57/17: RM vzala na vědomí dopis p. … k uza-

vření cesty k vysílači. RM konstatuje, že pozemek p.č. 3509 

v k.ú. Hustopeče u Brna pod cestou je historicky v majetku 

soukromé osoby, město žádný pozemek neprodávalo. Cesta 

je stále průchozí.

Usnesení RM č. 34/57/17: RM vzala na vědomí odpor proti žalobě 

na Halp Print pro dlužné nájemné a příslušenství, současně 

RM schválila pokračovaní v  soudním řízení na vymožení 

zmíněné pohledávky.

Usnesení RM č. 35/57/17: RM schválila smlouvu s TJ Agrotec 

Hustopeče z.s., Šafaříkova 1016/22, Hustopeče, IČ: 

13690655 o právu provést stavbu ,,Rekonstrukce atletické-

ho stadionu" na částech pozemků p.č.885/1 a 885/4 v k.ú. 

Hustopeče u Brna dle projektové dokumentace vyhotovené 

Miroslavem Vypušťákem, ČKAIT 1300883. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 37/57/17: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž telefonní 

ústředny s příslušenstvím“ uchazeče STAND CZ spol. s r.o. se 

sídlem Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno, IČ 25563068

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004
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Usnesení RM č. 39/57/17: RM schválila smlouvu o dílo na do-

dávku a montáž telefonní ústředny s příslušenstvím se 

společností STAND CZ spol. s r.o. se sídlem Olomoucká 

3419/9, 618 00 Brno, IČ 25563068 za částku 398.650,- Kč 

bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 40/57/17: RM schválila servisní smlouvu na te-

lefonní ústřednu s příslušenstvím se společností STAND CZ 

spol. s r.o. se sídlem Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno, IČ 

25563068 za částku 900,- Kč měsíčně bez DPH. Text smlou-

vy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 42/57/17: RM schválila dodatek č. 3 k nájemní 

smlouvě s MUDr. Danou Papouškovou, Hoblíkova 4, Brno IČ: 

70288283, kterým se snižuje počet pronajímaných movi-

tých věcí v objektu polikliniky a měsíční nájemné se snižuje 

na 290 Kč. Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 44/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení revokaci 

usnesení č. 23/XVII/16 a současně doporučuje ke schválení 

smlouvu, kterou se poskytuje Nemocnici Hustopeče, p.o. 

JMK, Brněnská 716/41, Hustopeče, IČ: 04112029 individu-

ální dotace ve výši 182.407 Kč na pořízení videogastroskopu 

pro gastroenterologickou ambulanci. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu.

Usnesení RM č. 45/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení uděle-

ní následujících dotací a darů, včetně následného uzavření 

veřejnoprávní smlouvy pro žadatele:

1) Moravský rybářský svaz, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na rybářské závody dětí pořádané ke Dni 

dětí a mládeže ve výši 5.000 Kč

2) Moravský rybářský svaz, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na zhotovení ližin na vytahování loďky 

na rybníce Hustopeče II, která se používá na krmení ryb ve 

výši 5.000 Kč

3) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na výměnu otopných těles v přísálí 

společenského sálu v kostele sv. Václava v Hustopečích ve 

výši 70.000 Kč

4) DOTYK II. o.p.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

na zajištění sociálních služeb pro dítě z Hustopečí s PAS (po-

rucha autistického spektra) ve výši 7.921 Kč

5) Domovinka Němčičky o.p.s., poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na poskytování služeb ambulantně a po-

bytové v zařízení ve výši15.000 Kč

6) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na úhradu provozních a mzdo-

vých nákladů pracovníků poskytujících péči výhradně pro 

občany Hustopečí ve výši 45.000 Kč

7) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na pronájem tréninkových ho-

din pro děti 6-14 let plaveckému klubu na rok 2017 a na 24. 

ročník závodů „Hustopečský džbánek“ ve výši 140.000 Kč

8) Malovaný kraj, o.s, poskytnutí daru z rozpočtu města 

Hustopeče na vydávání časopisu „Malovaný kraj“ ve výši 

1.000 Kč

9) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, spolek, poskytnutí do-

tace z rozpočtu města Hustopeče na činnost TS Lady Stars 

Hustopeče a spolupráci s evropskými tanečními studii v 

rámci projektu EU Erasmus ve výši 30.000 Kč

10) Sdružení rodičů při Gymnáziu T.G.Masaryka, poskytnutí do-

tace z rozpočtu města Hustopeče na činnost Studentského 

parlamentu a podporu talentovaných žáků a studentů na 

Gymnáziu T.G.Masaryka ve výši 8.000 Kč

11) Diecézní charita Brno-Oblastní charita Břeclav, poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost Kontaktního 

centra s terénním programem Břeclav, služba pro uživatele 

návykových látek a jejich blízké ve výši 20.000 Kč

12) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o.s., poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na nájem za skautskou klubov-

nu Hustopeče, dle smlouvy ve výši 8.440 Kč

13) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o.s. poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na opravu střechy klubovny ve 

výši 20.000 Kč

14) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na na všeobecnou sportovní přípravu v 

roce 2017 ve výši 15.000 Kč

15) Šachový klub Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na činnost šachového klubu ve výši 

10.000 Kč

16) Zuzana Skoupá, Miniškolka Bobík, poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na Letní příměstský tábor pro děti 

předškolního věku (3-5) ve výši 0 Kč

17) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na zajištění provozních nákladů 

městského stadionu, zajištění dopravy mládeže oddílu, 

pronájem sportovních ploch pro zimní přípravu, materiální 

vybavení mládežnických mužstev, organizace příměstského 

tábora a fotbalové školy + turnaje mládeže FC Hustopeče 

ve výši 405.000 Kč

18) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na platy trenérů mládeže do 18 let 

FC Hustopeče v roce 2017 ve výši 40.000 Kč

19) Středisko rané péče SPRP Brno, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na činnost pro dvě rodiny s dětmi se zra-

kovým postižením z Hustopečí ve výši 16.000 Kč

20) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na platy trenérů pro děti a mládež v roce 2017 

ve výši 70.000 Kč

21) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na činnost a provozní náklady oddílů mládeže 

ve výši 770.000 Kč

22) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu měs-

ta Hustopeče na činnost a provozní náklady oddílů 

mládeže (soutěže, turnaje, náklady na dopravu,….) ve výši 

320.000 Kč

23) CONCENTUS MORAVIAE Mezinárodní centrum slovanské 

hudby Brno, o.p.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče dle smlouvy ze dne 10.6.2015 ve výši 45.000 Kč

24) Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace 

Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města na projekt 

Ambulantní balíčky lázně Lednice ve výši 40.000 Kč

25) Muzejní spolek Hustopeče o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu 

města na kulturní činnost a aktivity Muzejního spolku 

Hustopeče orientující se na oblast hanáckého Slovácka ve 

výši 14.000 Kč 

26) BILICULUM, z.ú., poskytnutí dotace z rozpočtu města na čin-

nost Denního stacionáře Mikulov ve výši 10.000 Kč

27) AMD-Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, 

poskytnutí daru z rozpočtu města na činnost spolku ve výši 

1.500 Kč

Usnesení RM č. 47/57/17: RM schválila 20.000 Kč pro činnost 

Komise pro práci se seniory a handicapovanými občany na 

akci setkání seniorů 2017.

Usnesení RM č. 51/57/17: RM schválila zapůjčení rozběžiště pro 

ZŠ Břeclav na akci Břeclavská laťka za smluvní nájemné 

6.000 Kč.

Usnesení RM č. 52/57/17: RM projednala Plán odpadového hos-

podářství města Hustopeče, k předloženému plánu nemá 

RM žádné připomínky. Text Plánu odpadového hospodář-

ství města Hustopeče je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 54/57/17: RM schválila podání žádosti o poskyt-

nutí podpory v rámci vyhlášeného 1. kola grantového řízení 

Oranžový přechod Nadace ČEZ.

Usnesení RM č. 55/57/17: RM schválila podání žádosti o po-

skytnutí fi nanční podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu České a Moravské vinařství – 13. rok v EU.

Usnesení RM č. 56/57/17: RM schválila podání žádosti o po-

skytnutí fi nanční podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu Nominační výstava vín.

Usnesení RM č. 57/57/17: RM schválila podání žádosti o po-

skytnutí fi nanční podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu 8. Světový duel vín – Hustopeče 2017.

Usnesení RM č. 58/57/17: RM schválila podání žádosti o po-

skytnutí fi nanční podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu Světový duel vín 2017 - seminář.

Usnesení RM č. 59/57/17: RM schválila podání žádosti o po-

skytnutí fi nanční podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu Burčákové slavnosti 2017.

Usnesení RM č. 60/57/17: RM schválila podání žádosti o po-

skytnutí fi nanční podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu Svatomartinské slavnosti 2017.

Usnesení RM č. 61/57/17: RM schválila rozpočet vinařských akcí 

pro rok 2017 – O Hustopečskou pečeť, Nominační výstava 

vín, Svatomartinské slavnosti, Světový duel vín, Burčákové 

slavnosti. Rozpočet je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 62/57/17: RM bere na vědomí vyúčtování vinař-

ských akcí Oslava Svatomartinských vín 2016 s výsledkem 

-81.430 Kč, Světový duel vín 2016 -8.746 Kč.

Usnesení RM (úkol) č. 64/57/17: RM bere na vědomí hospodářský 

výsledek ZŠ Komenského za rok 2016 zpracovaný interním 

auditem města, včetně zprávy ředitele ZŠ k výsledku. Rada 

požaduje rozklíčovat veškeré vstupy ze strany města vůči 

škole.

Usnesení RM č. 65/57/17: RM schválila přidělení bytu č. 29 na ad-

rese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, … do nájmu s platností 

od 01. 02. 2017 do 31. 01. 2018.

Usnesení RM č. 67/57/17: RM schválila Smlouvu o poskytnutí 

fi nanční podpory na poskytování sociálních služeb – č. 

smlouvy 042589/17/OSV. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 68/57/17: RM schválila Smlouvu o poskytování 

pečovatelské služby – zajištění rozvozu stravy, doprovodu 

k lékaři, přepravu osobním automobilem, úklid domácnosti 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a 

panem …, trvale bytem …, Hustopeče, jako příjemcem. 

Smlouva se uzavírá s účinností od 31. 01. 2017. Text smlou-

vy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 70/57/17: RM schválila objednávku sestavy fran-

kovacího stroje Neopost IS-440 od společnosti Evrofi n za 

cenu 98.322 Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 71/57/17: RM schválila hodnocení Systému nále-

žité péče a posoudila riziko uvedení nezákonně vytěženého 

dřeva poprvé na vnitřní trh jako zanedbatelné.

Usnesení RM (úkol) č. 73/57/17: RM ukládá řešit využívání zasta-

věného pozemku na ul. Kurdějovské, p.č. 490/1 vedeného 

jako ostatní plocha o výměře 5 m2 v rozsahu nově vznik-

lého a vyčleněného pozemku p.č. 490/3 a části pozemku 

města p.č.494/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 

2 m2 v rozsahu nově vzniklého a vyčleněného pozemku 
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p.č. 494/11 a současně přístup na pozemky p.č 7627/3, 

7627/6 a 7627/5 za domem. Všechny pozemku jsou v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Požadovat po majiteli domu doplace-

ní bezdůvodného obohacení za využívání zastavěného 

pozemku.

Usnesení RM č. 74/57/17: RM bere na vědomí výsledek měření 

průjezdu vozidel na ul. Starovická

Usnesení RM (úkol) č. 75/57/17: RM ukládá zajistit prodloužení 

provozu semaforů ve městě alespoň do 18:30 hod. v  pra-

covní dny.

Usnesení RM (úkol) č. 76/57/17: RM ukládá zajistit pravidelné 

vyvážení košů u chodníku ke smuteční obřadní síni.

Usnesení RM (úkol) č. 77/57/17: RM ukládá Městské policii pro-

věřit oprávnění k parkování osobních vozidel v obytné zóně 

na ulici Pionýrská.

Usnesení RM (úkol) č. 78/57/17: RM ukládá zajistit úklid a posbí-

rání vymrzlých kamenů na parkovišti u polikliniky, jakmile 

to dovolí počasí.

Usnesení RM č. 79/57/17: RM schválila zahájení veřejné za-

kázky malého rozsahu včetně zadávací dokumentace „VO 

Hustopeče, 1. Rozšíření VO na spojovací ulici mezi ulicemi 

Javorová a Dlouhá, 2. Rozšíření VO na ulici U Větrolamu. 3. 

Rozšíření VO na ulici Svatopluka Čecha.

Usnesení RM č. 81/57/17: RM schválila oslovení těchto účastníků 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „VO 

Hustopeče, 1. Rozšíření VO na spojovací ulici mezi ulicemi 

Javorová a Dlouhá, 2. Rozšíření VO na ulici U Větrolamu. 3. 

Rozšíření VO na ulici Svatopluka Čecha“: 

1. ČEZ Energetické služby, s.r.o. se sídlem Výstavní 1144/103, 706 

02 Ostrava-Vítkovice, vložka 52291, IČ 278 04 721 

2. FIA - elektroslužby s.r.o., se sídlem Šafaříkova 1286/23, 69301 

Hustopeče, IČ 27739651 

3. Zdeněk Rybář se sídlem Nerudova 303/34, 693 01, Hustopeče, 

IČ 65367774 

4. ELE-MONT, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 

Hustopeče, IČ 26947676

5. RGV a.s., se sídlem J. Opletala 2403, 690 00 Břeclav, IČ 

25915827

Usnesení z 58. schůze RM konané dne 14.02.2017 

Usnesení RM č. 2/58/17: RM ukládá organizační složce Marketing 

a kultura města Hustopeče vypracovat seznam zdravotnic-

kých služeb ve městě včetně kontaktů na lékaře a uveřejnit 

ho v Hustopečských listech.

Usnesení RM č. 4/58/17: RM ukládá Městské policii zpracovat 

měření průjezdu vozidel na ul. Bratislavská v křižovatce s ul. 

Nádražní a Dukelské náměstí pro zjištění zátěže v časovém 

úseku mezi 17:30 hod. a 18:30 hod. v pracovní dny. 

Usnesení RM č. 5/58/17: RM bere na vědomí výsledek interního 

auditu na zjištění výše celkového příspěvku města na pro-

voz ZŠ Komenského v letech 2010 - 2016. Výše příspěvku 

města byl ve 2010 - 10.305 Kč/žáka * rok, ve 2011 - 11.121 

Kč, ve 2012 - 12.363 Kč, ve 2013 - 11.310 Kč, ve 2014 - 

11.287 Kč, ve 2015 - 9.771 Kč, ve 2016 - 10.164 Kč. Vždy 

byla tato částka vyšší než příspěvek městu na žáka z roz-

počtového určení daní (cca 8.500 Kč/žáka a rok). 

Usnesení RM č. 6/58/17: RM ukládá připravit novou nájem-

ní smlouvu mezi příspěvkovou organizací SPOZAM a TJ 

Agrotec Hustopeče, vycházející z nových částek.

Usnesení RM č. 7/58/17: RM schválila úpravu ceny za pronájem 

sportovní haly pro TJ Agrotec na ul. Šfaříkova na: 

Velká hala 700,-/hodina 

Malá hala 300,-/hodina 

Počátek úpravy ceny je od 1.9.2017. Pro ostatní nájemce se ceník 

nemění 

Usnesení RM č. 8/58/17: RM doporučuje ZM ke schválení navýše-

ní rozpočtu na provoz Městského úřadu org. 255 v položce 

vzdělávání (6171) na 1.000.000 Kč. Navýšení zahrnout do 

nejbližšího rozpočtového opatření. 

Usnesení RM č. 9/58/17: RM ukládá pozvat zastupitele města 

Hustopeče na diskuzi ohledně kina do zasedací místnosti 

na radnici v  termínu minimálně týden před představením 

projektu veřejnosti.

Usnesení RM č. 11/58/17: RM schválila plán investičních akcí na 

rok 2017. Seznam prioritních investičních akcí je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 12/58/17: RM schválila inventarizační zprávu dle 

přílohy o provedené inventarizaci majetku a závazků města 

Hustopeče za rok 2016. 

Usnesení RM č. 13/58/17: RM schválila vyřazení majetku 

města Hustopeče ze správy ORJ 230 – ZUŠ za 36.609,00 

Kč, ORJ 253 – Uvolnění zastupitelé 885,00 Kč, ORJ 254 – 

Městská policie 15.583,50 Kč, ORJ 255 – Vnitřní správa 

Hustopeče 21.492,00 Kč, ORJ 258 – Městské muzeum a 

galerie 1.225,50 Kč, ORJ 259 – Pronajímaný majetek města 

8.950,00 Kč, ORJ 273 – Městské služby 5.700,00 Kč, ORJ 

274 – Veřejné osvětlení 505,00 Kč, ORJ 504 – Marketing 

a kultura Hustopeče 481.895,62 Kč. Seznam vyřazovaného 

majetku je přílohou zápisu. Majetek bude vyřazen odvozem 

na sběrný dvůr města. 

Usnesení RM č. 15/58/17: RM schválila výměnu plynového kotle 

v objektu Dvořákova 1 za vysoutěženou nabídkovou cenu 

59.841 Kč od fi rmy Jeřela Petr, Bratislavská 454/47, Podivín, 

IČ 65809572. 

Usnesení RM č. 16/58/17: RM schválila zpracování poptávky na 

dodavatele výměny výtahu na poliklinice. 

Usnesení RM č. 17/58/17: RM schválila organizaci divadelního 

festivalu " Pod širým nebem" v roce 2017 ve dvoře Domu 

u Synků se stávajícím tech. zabezpečením MaK a programo-

vou skladbu festivalu ve spolupráci s MMG. Stavbu pódia 

a další tech. zabezpečení je nutno konzultovat mezi ředi-

telkou Městského muzea a galerie a vedoucím Městských 

služeb 

Usnesení RM č. 18/58/17: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku „VO Hustopeče, 1. Rozšíření 

VO na spojovací ulici mezi ulicemi Javorová a Dlouhá, 2. 

Rozšíření VO na ulici U Větrolamu, 3. Rozšíření VO na ulici 

Svatopluka Čecha“ uchazeče FIA - elektroslužby s.r.o. se 

sídlem Šafaříkova 1286/23, 69301 Hustopeče, IČ 27739651 

Usnesení RM č. 19/58/17: RM schválila umístění uchazečů na dal-

ších místech ve veřejné zakázce „VO Hustopeče, 1. Rozšíření 

VO na spojovací ulici mezi ulicemi Javorová a Dlouhá, 2. 

Rozšíření VO na ulici U Větrolamu, 3. Rozšíření VO na ulici 

Svatopluka Čecha“: 

2. ČEZ Energetické služby, s.r.o. se sídlem Výstavní 1144/103, 706 

02 Ostrava –Vítkovice, IČ 278 04 721 

3. Zdeněk Rybář, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, Nerudova 

303/34, fyzická osoba podnikající podle živnostenského 

zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku a Milan Ledvina, 

IČ 44172150, 693 01 Hustopeče, Palackého 404/24, fyzická 

osoba podnikající podle živnostenského zákona, nezapsaná 

v obchodním rejstříku, podnikající na základě smlouvy o 

sdružení jako ELMAT sdružení podnikatelů Milan Ledvina 

– Zdeněk Rybář se sídlem Nerudova 34, 693 01 Hustopeče, 

DIČ CZ7002254061. 

Usnesení RM č. 20/58/17: RM schválila smlouvu o dílo na „VO 

Hustopeče, 1. Rozšíření VO na spojovací ulici mezi ulicemi 

Javorová a Dlouhá, 2. Rozšíření VO na ulici U Větrolamu, 3. 

Rozšíření VO na ulici Svatopluka Čecha“ s uchazečem FIA - 

elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 69301 

Hustopeče, IČ 27739651 za částku 297.601,- Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 21/58/17: RM schválila zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu včetně zadávací dokumentace „Hustopeče 

– Parkoviště Nádražní, parkoviště Vrchlického“ 

Usnesení RM č. 23/58/17: RM schválila oslovení těchto účastní-

ků k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Hustopeče – Parkoviště Nádražní, parkoviště Vrchlického“: 

STAVOČ spol. s r.o., 693 01 Horní Bojanovice 1 

Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav 

M – SILNICE a.s. , Husova 1697, Pardubice 530 03, IČ: 42196868  

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. se sídlem Martina Benky 12, 

695 00 Hodonín, IČ 46983309 

DIRS Brno s.r.o. se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČ 

26255618 

ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina třída 826/23. 623 00 Brno – 

Kohoutovice, IČ 00558010 

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA se sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ 

48035599 

JS-Abacus s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, 

IČ 26288591 

H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, 

IČ 25325043 

VHS Břeclav s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, 

IČ 42324149 

BUILDSTEEL s.r.o. se sídlem Mírová 1098/4, 693 10 Hustopeče, IČ 

27694321 

Usnesení RM č. 24/58/17: RM neschválila žádost o povolení vjez-

du vozidel do 7,5 t k zajištění nakládky/vykládky zařízení a 

vybavení sklepa k pozemkům p.č. 373, 374 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. RM žádost znovu posoudí po dodání statického po-

souzení stavu komunikace žadatelem. Projekt Na Hradbách 

byl zpracovaný fi rmou OK Atelier s.r.o..

Usnesení RM č. 25/58/17: RM neschvaluje žádost o snížení 

nájemného na pronajímaný objekt garáže na pozemku 

p.č.885/19 v ul. Tyršova. 

Usnesení RM č. 26/58/17: RM schválila ukončení pronájmu 

pozemku p.č. 885/19 vedeného jako zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 156 m2 včetně umístěné garáže a části 

pozemku p.č. 885/23 o výměře 120 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna s nájemcem …, Hustopeče. Termín ukončení bude 

určen dohodou.

Usnesení RM č. 27/58/17: RM schválila záměr pronájmu pozem-

ku p.č. 885/19 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 156 m2 včetně umístěné garáže a části pozemku 

p.č. 885/23 o výměře 120 m2 vedeného jako ostatní plocha, 

vše zapsáno na LV č. 10001 v  k.ú. Hustopeče u Brna. Text 

záměru je přílohou zápisu. 
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Usnesení RM č. 28/58/17: RM schválila smlouvu o nájmu ne-

bytových prostor mezi Mateřskou školou Hustopeče, Na 

Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvkovou organizací se sídlem 

Na Sídlišti 961/5, 693 01 Hustopeče, IČ 70882291 a Hanou 

Pregrtovou bytem Hustopeče, L. Svobody 31, IČ:73762822 

pro účely výuky Hudební školy Yamaha. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 29/58/17: RM schválila pachtovní smlouvu s 

…, nar…, Křepice …, Křepice 691 65 na pozemky p.č. 

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

část pozemku p.č.5635/58 o výměře 500 m2, vše evidované 

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

na dobu 15 let s opcí za roční pachtovné 1817 Kč. 

Usnesení RM č. 30/58/17: RM schválila kupní smlouvu s …, nar. 

…, bytem 691 08 Bořetice 56 na soubor movitých věcí pro 

rekonstrukci částí kroje pro Městské muzeum a galerii za 

36.000,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 31/58/17: RM schválila smlouvu č. 

HO-014330042166/001 o zřízení věcného břemene se spo-

lečností E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 

2151/6, 379 49 České Budějovice, na pozemky 495/16, 

495/17, 498/1, 501/1, 501/3, 501/5, 501/7, 501/8, 505/1 v 

k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického plánu č. 

č.: 3572-4b/2017 zhotovený fi rmou GEODETICKÉ PRÁCE Ing.

Michna a Ing.Palát s.r.o.. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 32/58/17: RM schválila Smlouvu č. HO-

014330041816/001 o zřízení věcného břemene s E.ON 

Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice na pozemcích města Hustopeče parc. č. 778 

a 598/1 vše v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle geo-

metrického plánu č.: 3577-424/2016 zhotovený fi rmou 

GEPROSTAV geodézie s.r.o. za jednorázovou úhradu 5.000,- 

Kč bez DPH. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 33/58/17: RM schválila smlouvu o dílo na zpra-

cování projektové dokumentace na výměnu kotlů ve 

Společenském domě s Ing. Zdeňkem Zámečníčkem se síd-

lem Družstevní 913/2, 693 01 Hustopeče, IČ 11500948 za 

46.000,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 34/58/17: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo ze dne 29.6.2016 s ATELIER FONTES, s.r.o., IČ: 

63486466, se sídlem: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno, na 

provedení úprav v projektové dokumentaci. Text dodatku je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 35/58/17: RM schválila podání žádosti o poskyt-

nutí dotace do Národního programu SFŽP, výzva č. 13/2016, 

na pořízení elektromobilu. 

Usnesení RM č. 36/58/17: RM schválila podání žádosti o poskyt-

nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, IČ 70888337, 

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, na zkvalitnění služeb 

Turistického informačního centra Hustopeče. 

Usnesení RM č. 37/58/17: RM bere na vědomí Rozhodnutí o po-

skytnutí dotace na akci: "Rozšíření sběrného dvora ve městě 

Hustopeče." 

Usnesení RM č. 38/58/17: RM bere na vědomí Rozhodnutí o po-

skytnutí dotace na akci "Protipovodňová opatření města 

Hustopeče." 

Usnesení RM č. 39/58/17: RM schválila Dodatek č. 2 k Rámcové 

smlouvě VS/423381 na mobilní volání s O2 Czech Republic, 

a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ 60193336, o 

24 měsíců. Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení z XX. schůze ZM Hustopeče konané dne 
16.02.2017

Usnesení č. 5/XX/17: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního vý-

boru ze dne 14. 2. 2017 

Usnesení č. 6/XX/17: ZM ukládá RM nastavit taková systémová 

opatření, která povedou k vyřešení nedostatků, které jsou 

v  zápisu Kontrolního výboru ze dne 14. 2. 2017 v  bodě č. 

1 a v bodě č. 2.

Usnesení č. 7/XX/17: ZM pověřuje RM, aby například ve spolu-

práci s  mikroregionem, SMO ČR, JMK našla efektivnější 

možnosti pro zabezpečení školení úředníků tak, aby bylo 

vyhověno liteře příslušného zákona.

Usnesení č. 8/XX/17: ZM bere na vědomí zápis z fi nančního výbo-

ru ze dne 14. 2. 2017 

Usnesení č. 9/XX/17: ZM schvaluje, aby podle § 46 odst. 3 zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, zamítlo 

návrh SETRA – ARTES s.r.o., se sídlem Zvonařka 408/16, 

Trnitá, 617 00 Brno, evidovaný dne 03.11.2016, na změnu 

Územního plánu Hustopeče, spočívající ve zrušení územní 

rezervy DS/R 148. 

Usnesení č. 10/XX/17: ZM schvaluje rozhodnutí o pořízení Změny 

č. 2 Územního plánu Hustopeče s obsahem: 

1. Úprava plochy VL/Z 60; návrh Karel Losenický, Na Kocínce 

210/3, 160 00 Praha a IKL a. s., IČO 264 82 959, Na Kocínce 

210/3, 160 00 Praha 

2. Vymezení plochy pro parkoviště pro osobní automobily na 

Mandloňové stezce; vlastní podnět města Hustopeče 

3. Prověření a upřesnění požadavků vyplývajících ze Zásad územ-

ního rozvoje Jihomoravského kraje 

4. Úprava části nadregionálního biokoridoru K 158; návrh OŽP 

MěÚ Hustopeče 

5. Úprava vyplývající z právních předpisů 

Usnesení č. 11/XX/17: ZM schvaluje určení zastupitele pro poříze-

ní Změny č. 2 územního plánu Hustopeče starostka PaedDr. 

Hana Potměšilová. 

Usnesení č. 12/XX/17: ZM schvaluje upravené Zásady úhrady 

nákladů změny územního plánu. Text zásad a vzor smlouvy 

jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/XX/17: ZM schvaluje Plán odpadového hospodář-

ství města Hustopeče. Text Plánu odpadového hospodářství 

města Hustopeče je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/XX/17: ZM schvaluje Přílohu k Obecně závazné 

vyhlášce města Hustopeče č. 3/2015, o místním poplat-

ku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu 

na osobu za rok 2016. 

Usnesení č. 15/XX/17: ZM schvaluje ponechání Obecně závazné 

vyhlášky města Hustopeče č. 3/2016, kterou se stanoví škol-

ské obvody základních škol zřízených městem Hustopeče 

a Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče č. 4/2016, 

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zříze-

ných městem Hustopeče ve schválené podobě a vysvětlení 

systému umísťování dětí do základních a mateřských škol 

umístit v Hustopečských listech, na webu města Hustopeče 

a obou mateřských a základních škol tohoto znění: 

" Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče č. 3/2016, kterou se 

stanoví školské obvody základních škol zřízených městem 

Hustopeče a Hustopeče č. 4/2016, kterou se stanoví škol-

ské obvody mateřských škol zřízených městem Hustopeče 

s účinností od 01.01.2017 v souladu se školským zákonem 

rozdělily město Hustopeče na školské obvody. Pro zápisy 

nových dětí do mateřských škol a 1. tříd základních škol 

tedy platí toto rozdělení a škola či školka musí přednostně 

umístit všechny děti z jí stanoveného školského obvodu, 

které se dostaví k zápisu. Rodiče mohou požádat o zápis 

dítěte do školy či školky, i pokud nepatří do jejího školského 

obvodu, ale škola či školka může tyto děti přijmout až poté, 

co jí zbude volná kapacita po umístění dětí z vyhláškou da-

ného obvodu. " 

Usnesení č. 16/XX/17: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku 

města č. 1/2017 o nočním klidu. Text OZV je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/XX/17: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní se Správou železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha, IČ:70997234 k pozemkům a jejich 

částem zapsaným na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna:-

část p.č.4772/10 vedeného jako ostatní plocha o orientační 

výměře 317 m2 (dle zákresu), část p.č.4827/32 vedeného 

jako orná půda o orientační výměře 2898 m2 (dle zákresu), 

část p.č.4830 vedeného jako ostatní plocha o orientační 

výměře 906 m2 (dle zákresu), část p.č.4834 vedeného jako 

ostatní plocha o orientační výměře 1828 m2 (dle zákresu), 

část p.č.4837 vedeného jako ostatní plocha o orientační vý-

měře 324 m2 (dle zákresu), část p.č.4851/21 vedeného jako 

ostatní plocha o orientační výměře 11 m2 (dle zákresu), 

část p.č.4888/11 vedeného jako ostatní plocha o orientační 

výměře 12 m2 (dle zákresu), část p.č.8391 vedeného jako 

orná půda o orientační výměře 58 m2 (dle zákresu), za cenu 

minimálně ve výši zjištěné znaleckým posudkem podle 

zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhotovení 

znaleckého posudku hradí kupující. V budoucí kupní smlou-

vě bude zakotvena povinnost zřídit do 5 let stavbu drážního 

tělesa. 

Usnesení č. 18/XX/17: ZM schvaluje uzavření budoucí kup-

ní smlouvy se Správou železniční dopravní cesty s.o., 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ:70997234 k pozemkům 

a jejich částem v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaným na LV 

č.10001: část p.č. 1255/1 o výměře 1750 m2 vedeného jako 

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

jako ostatní plocha, p.č. 1247 vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří, p.č. 1248 vedeného jako zastavěná plo-

cha 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 vedeného 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. 

Usnesení č. 19/XX/17: ZM schvaluje budoucí kupní smlouvu se 

Správou železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 

110 00 Praha, IČ:70997234 k pozemku v k.ú. Hustopeče u 

Brna, zapsanému na LV č.10001 p.č. 1255/10 o orientační 

výměře 17 m2 vedeného jako ostatní plocha za účelem vyu-

žití v rámci projektu Modernizace a elektrizace tratě Šakvice 

- Hustopeče. Kupní cena bude odpovídat nákladům města 

Hustopeče spojeným s pořízením tohoto pozemku. 

Usnesení č. 20/XX/17: ZM schvaluje podání žádosti o bez-

úplatný převod pozemku parcela číslo KN 3821/3 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna nacházejících se pod 
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komunikací na ulici Nerudova, a to z majetku České repub-

liky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem 

Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 

Usnesení č. 21/XX/17: ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. KN 335/6 v katastrálním území Celné vedeném u 

Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pra-

coviště Ústí nad Orlicí od ČR Státního pozemkového úřadu, 

Husinecká 1024/11A, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ: 01312774 

Usnesení č. 22/XX/17: ZM schvaluje kupní smlouvu s 

Krematoriem Hustopeče s.r.o., Úvoz 508/5, Hustopeče 602 

00, IČ: 28275713 na odkoupení pozemků p.č.506/3 vede-

ného jako ostatní plocha a p.č. 506/8 vedeného jako ostatní 

plocha, vše zapsané na LV č.3135 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

cenu 19.080 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/XX/17: ZM schvaluje záměr směny části pozemku 

p.č.2997 o výměře 17.180 m2 vedeného jako orná půda v 

k.ú. Strachotín na LV č.10001 za pozemek p.č.4792/10 o 

výměře 17.180 m2 vedený jako orná půda v k.ú. Hustopeče 

u Brna na LV č.51. 

Usnesení č. 24/XX/17: ZM neschvaluje záměr směny pozemků 

p.č.3981, 3986, 3987, 3914/1 na LV č.10001 za pozemky 

soukromého vlastníka p.č.5406/9 a 5406/10 na LV č. 693, 

vše v k.ú. Hustopeče u Brna s tím, že zbývající výměra bude 

doplacena žadatelem dle ceny půdy v místě a čase obvyklé. 

Usnesení č. 25/XX/17: ZM schvaluje koupi pozemku parcela číslo 

KN 2879/96 o výměře 5540 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

cenu dle BPEJ v lokalitě Kabely od spol. SADY CZ, s.r.o., U 

Bzinku 1482, 628 81 Bzenec, IČ: 27699293 za cenu 10,3 Kč/

m2. 

Usnesení č. 26/XX/17: ZM schvaluje udělení následujících dotací 

a darů, včetně následného uzavření veřejnoprávní smlouvy 

pro žadatele: 

1) Moravský rybářský svaz, o. s., poskytnutí daru z rozpočtu měs-

ta Hustopeče na rybářské závody dětí pořádané ke Dni dětí 

a mládeže ve výši 5.000 Kč 

2) Moravský rybářský svaz, o. s., poskytnutí daru z rozpočtu 

města Hustopeče na zhotovení ližin na vytahování loďky 

na rybníce Hustopeče II, která se používá na krmení ryb ve 

výši 5.000 Kč 

3) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na výměnu otopných těles v přísálí 

společenského sálu v kostele sv. Václava v Hustopečích ve 

výši 70.000 Kč 

4) DOTYK II. o.p.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

na zajištění sociálních služeb pro dítě z Hustopečí s PAS (po-

rucha autistického spektra) ve výši 7.921 Kč 

5) Domovinka Němčičky o.p.s., poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na poskytování služeb ambulantně a po-

bytové v zařízení ve výši15.000 Kč 

6) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na úhradu provozních a mzdo-

vých nákladů pracovníků poskytujících péči výhradně pro 

občany Hustopečí ve výši 45.000 Kč 

7) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na pronájem tréninkových ho-

din pro děti 6-14 let plaveckému klubu na rok 2017 a na 24. 

ročník závodů „Hustopečský džbánek“ ve výši 140.000 Kč 

8) Malovaný kraj, o.s, poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na vydávání časopisu „Malovaný kraj“ ve výši 

1.000 Kč 

9) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, spolek, poskytnutí do-

tace z rozpočtu města Hustopeče na činnost TS Lady Stars 

Hustopeče a spolupráci s evropskými tanečními studii v 

rámci projektu EU Erasmus ve výši 30.000 Kč 

10) Sdružení rodičů při Gymnáziu T.G.Masaryka, poskytnutí do-

tace z rozpočtu města Hustopeče na činnost Studentského 

parlamentu a podporu talentovaných žáků a studentů na 

Gymnáziu T.G.Masaryka ve výši 8.000 Kč 

11) Diecézní charita Brno-Oblastní charita Břeclav, poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost Kontaktního 

centra s terénním programem Břeclav, služba pro uživatele 

návykových látek a jejich blízké ve výši 20.000 Kč 

12) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o.s., poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na nájem za skautskou klubov-

nu Hustopeče, dle smlouvy ve výši 8.440 Kč 

13) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o.s. poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na opravu střechy klubovny ve 

výši 20.000 Kč 

14) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na na všeobecnou sportovní přípravu v 

roce 2017 ve výši 15.000 Kč 

15) Šachový klub Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na činnost šachového klubu ve výši 

10.000 Kč 

16) Zuzana Skoupá, Miniškolka Bobík, poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na Letní příměstský tábor pro děti 

předškolního věku (3-5) ve výši 0 Kč 

17) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na zajištění provozních nákladů 

městského stadionu, zajištění dopravy mládeže oddílu, 

pronájem sportovních ploch pro zimní přípravu, materiální 

vybavení mládežnických mužstev, organizace příměstského 

tábora a fotbalové školy + turnaje mládeže FC Hustopeče 

ve výši 405.000 Kč 

18) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na platy trenérů mládeže do 18 let 

FC Hustopeče v roce 2017 ve výši 40.000 Kč 

19) Středisko rané péče SPRP Brno, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na činnost pro dvě rodiny s dětmi se zra-

kovým postižením z Hustopečí ve výši 16.000 Kč 

20) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na platy trenérů pro děti a mládež v roce 2017 

ve výši 70.000 Kč 

21) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na činnost a provozní náklady oddílů mládeže 

ve výši 770.000 Kč 

22) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na činnost a provozní náklady oddílů mládeže 

(soutěže, turnaje, náklady na dopravu,….) ve výši 320.000 

Kč 

23) CONCENTUS MORAVIAE Mezinárodní centrum slovanské 

hudby Brno, o.p.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče dle smlouvy ze dne 10.6.2015 ve výši 45.000 Kč 

24) Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace 

Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města na projekt 

Ambulantní balíčky lázně Lednice ve výši 40.000 Kč 

25) Muzejní spolek Hustopeče o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu 

města na kulturní činnost a aktivity Muzejního spolku 

Hustopeče orientující se na oblast hanáckého Slovácka ve 

výši 14.000 Kč 

26) BILICULUM, z.ú., poskytnutí sponzorského daru z rozpočtu 

města na činnost Denního stacionáře Mikulov ve výši 

10.000 Kč 

27) AMD-Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, 

poskytnutí dotace z rozpočtu města na činnost spolku ve 

výši 1.500 Kč 

Usnesení č. 27/XX/17: ZM schvaluje úpravu navýšení v  ORJ 

255 (OdPa 6171) na vzdělávání z  1.000.000 Kč na částku 

200.000 Kč, tj. snížení navrhovaného navýšení o 800.000 

Kč.

Usnesení č. 28/XX/17: ZM schvaluje přesun plánovaného navýše-

ní rozpočtu z položek ORJ 502 (OdPa 3412) na rekonstrukci 

stadionu ve výši 7.000.000 Kč, ORJ 503 (OdPa 3421) na 

rekonstrukci DDM ve výši 20.000.000 Kč, a ORJ 255 (OdPa 

6171) na vzdělávání ve výši 800.000 Kč do kapitoly 3639 

– rezervy. 

Usnesení č. 29/XX/17: ZM schvaluje rozpočtové opatření města 

Hustopeče č.1/2017 v předložené podobě s  navrženými 

změnami. Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/XX/17: ZM schvaluje darovací smlouvu s …, 

Brněnská …, Hustopeče 693 01 na darování 1/8 spolu-

vlastnického podílu na pozemku p.č.923/2 vedeného jako 

ostatní plocha na LV č.2574 v k.ú. Hustopeče u Brna ve pro-

spěch města Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.

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

V plánovaném termínu jsme dokončili 
hrubou stavbu bytového domu a zajistili zápis 
prohlášení vlastníka v katastru nemovitostí. 
Většina bytů je již prodaná a zbývá několik 
posledních bytů se šancí změnit dospozici. 
Pokud uvažujete o novém bydlení a chcete si 
sami uspořádat dispozici, potom je toto vaše 
nová adresa.

14 BYTŮ PRODÁNO
4 BYTY REZERVOVÁNY

1 BYT AKTUÁLNĚ VOLNÝ

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

Výstavba bytů na ulici Gen. Peřiny. Hrubá stavba před dokončena

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

www.solidreal.cz-in
ze
rc
e-
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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

KULTURA

V knihovně už znají svého nejúspěšnějšího 
lovce z čtenářské soutěže Lovci perel. 
Prvenství z předchozích ročníků opět obhájil 
David Nguyen, přestože tento rok vyhrál 
pouze o jednu perlu. Městská knihovna 
pořádá tuto soutěž již třetím rokem. 
Vyhlášení vítězů probíhalo v slavnostním 
duchu děti měly radost, protože si odnášely 
ceny již za pět ulovených perel. Smyslem 
soutěže je přečíst knihu označenou obrázkem 
perlorodky, správně k ní vyplnit pracovní 
list a získat perlu. „Pracovní listy pomáhají 

u dětí rozvíjet čtenářskou gramotnost, 
protože k jejich vyplnění je třeba pochopit 
text,“ uvedla knihovnice Jitka Horáková. 
V letošním roce se soutěže zúčastnilo kolem 
50 dětí, ale aktivně jich potom pokračovalo 
dál 35. Dětské čtenářské fondy knihovny jsou 
pestré a každý si může vybrat svůj oblíbený 
žánr. „Děti si knihy chválí, nejen ty, které 
jsou v soutěži vybrány. Myslím, že na své si 
přijde opravdu každý. V nabídce máme sci-
fi , fantasy, dobrodružné příběhy, detektivní 
příběhy, dívčí romány a samozřejmě něco 

z naučné literatury,“ řekla Horáková.  
Tradiční vítěz David Nguyen získal 103 
perel. Vyhrál velmi těsně, pouze o jednu 
jedinou perlu. Druhé místo obsadila Monika 
Kořenková a třetí její bratr Tomáš Kořenek 
se 100 ulovenými perlami. Zeptali jsme 
se nejúspěšnějších lovců, kterou knihu by 
nám doporučili? „Určitě nějaké detektivky,“ 
řekl David. „Asi knihu Já jsem trapnej, ale 
mně se líbily všechny,“ uvedla Monika. 
„Deník malého poseroutky,“ dodal Tomáš.
Čtenářská soutěž Lovci perel bude v městské 
knihovně pokračovat. Přihlašování začalo ve 
čtvrtek 16. února a děti se mohou kdykoliv 
připojit. „Každá kniha, kterou děti přečtou, je 
přínosem, jak pro ně, tak i my z toho máme 
obrovskou radost, takže i ta práce s tím je 
spojená, nám stojí za to a budeme v soutěži 
pokračovat,“ uzavřela Horáková. 

-ves-

Lovci z knihovny letos ulovili 750 perel  

Lovci perel z knihovny. Lovci perel z knihovny. 
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Od 1. do 27. února měli návštěvníci možnost 
zhlédnout putovní výstavu Kouzlo starých 
map, která byla umístěna ve vestibulu 
knihovny. Výstava byla vytvořena k příležitosti 
Mezinárodního roku mapy a organizovala ji 
Kartografi cká společnost České republiky. 
Skládala se ze šesti exponátů: Portolánový 
atlas, Beatova mapa světa, Mapa Ameriky 
z roku 1606, Mapa řeky Moravy, Mapa světa 
Nicolase Sansona a Atlas Velkého kurfi řta. 
Mapy jsou doplněny vysvětlujícím textem 
poskytujícím popisné informace a úvod do 
souvislostí.  Výstavě předcházela odborná 
přednáška vedená Zdeňkem Strachoněm. 

-ves-

Mapa Ameriky z roku 1606.

Kouzlo starých map v knihovně
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Městská knihovna otevře kurzy 

NĚMECKÉHO JAZYKA 
(mírně a středně pokročilí, konverzace) 

Vede rodilý mluvčí (ovládá i češtinu). 

Info schůzka se koná ve 

středu 29. 3. v 17.00 v knihovně. 

Více informací na http://ccv.volny-cas.cz/
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Děti cvičí s Cipískem
Mateřské centrum Cipísek maminkám 

s dětmi nabízí rukodělné činnosti, malování, 
semináře, procházky a také cvičení rodičů 
s dětmi. Cvičení s Cipískem vede už druhým 
rokem předcvičovatelka Ivana Ducháčová. 
Maminky s dětmi se pravidelně scházejí 
v budově Městské knihovny Hustopeče, kde se 
lekce cvičení střídají s výtvarným kroužkem. 
„Tento rok cvičíme každý druhý čtvrtek mezi 
10 až 11 hodinou,“ uvedla Ducháčová. Cvičení 
je vytvořeno pro nejmenší a kromě jejich 
rozpohybování má jediný cíl – děti bavit. 
„Začíná se básničkami, říkankami, potom 
cvičíme s padáčkem, balónky, hrajeme na 
hudební nástroje, zpíváme, tancujeme, 
každá hodina je jiná,“ dodala Ducháčová. 
Maminky mohou po cvičení využít i plně 
vybavenou hernu pro děti, která je otevřena 
v době provozu knihovny.                                -ves-

Cvičení rodičů s dětmi.
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Hustopečský masopust přilákal stovky návštěvníků 
Vidět na jednom místě americké indiány, 

klokany, samuraje anebo gejšu? Takovou 
jedinečnou možnost měli návštěvníci 
devátého ročníku Hustopečského masopustu 
na Turhandlích v sobotu 4. února. Stovky 
zájemců, které neodradilo počasí, jež si 
s námi v prvním únorovém týdnu pohrávalo, 
si dokonce mohly potřást rukou se Švejkem 
či Václavem Klausem. A takových šťastlivců 
bylo na sedm set.

Brzy po zahájení akce se téměř stovka lidí 
v masopustních maskách vydala tradiční 
trasou přes Hustopeče. „Kreativita mnohých 
opět nezklamala, a tak se v průvodu 
objevili vedle biskupů, mušketýrů a dryád 
i čarodějnice, čert či vodník,“ vyjmenovává 
jednatel pořádající společnosti Martin 
Macho.

Celé dopoledne rozeznívala Turhandle 
cimbálová muzika v čele s Jožkou Šmukařem 
a k chuti přišly vhod zabijačkové speciality, 
francouzské palačinky, sýry, uzeniny a další. 
K ochutnání nechyběla ani Hustopečská 
mandlovice nebo pivo z místního pivovaru. 
Také děti si přišly na své. „Letos pro 
ně byla připravena dětská střelnice a 
dřevěný kolotoč,“ říká Daniel Vodák, druhý 
z organizátorů.

Na ty, kteří se zapojili a koupili si lístky do 
tomboly, čekala v poledne bohatá nabídka 
okamžitých i slosovatelných výher. A útěchou 
pro ty, na které se v tombole štěstí neusmálo, 
mohl být poslední bod programu masopustu, 
a to otevření vinných sklepů. Vinaři začali 
vítat návštěvníky s úderem poledne. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného, 
z příspěvků na zabíjačkovou polévku a 
z tomboly v celkové výši 15.600 Kč byl v druhé 
polovině února předán hustopečskému 
Svazu tělesně postižených, který jej, stejně 
jako loni, využije na počítačové kurzy pro 
své členy. „Velké poděkování patří jako 
každoročně sponzorům a vinařům, kteří se 
do akce zapojili a věnovali ceny do tomboly,“ 
uzavírá Macho.

Již nyní se můžete těšit na jubilejní desátý 

ročník, který se uskuteční v sobotu 3. února 
2018.

Více na www.hustopecskymasopust.cz 
nebo na Facebooku Hustopečský masopust.

Veronika Kuklová 

Do masopustního průvodu se zapojilo téměř 100 masek.
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Turhandle rozespíval Jožka Šmukař. 

Mohli jste se potkat i s indiány. 

www.hustopece.cz
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Národní týden manželství začal v pondělí 
13. února a trval do neděle 19. února. Není 
náhodou, že probíhal ve stejném termínu 
jako svátek sv. Valentýna, označovaný 
jako svátek všech zamilovaných. Snahou 
týdne manželství je poskytnutí impulzu 
všem párům, aby nepřestávaly pracovat na 
dobrých partnerských vztazích a investovali 
do nich. Již desátým rokem ho v České 
republice pořádá občanská iniciativa Národní 
týden manželství. „Oceňuji, že národní týden 
manželství nabízí různé možnosti a inspirace, 
co mohou partneři dělat pro svůj vztah 

nejen v tom jednom týdnu, ale po celý rok,“ 
uvedla kazatelka sboru Českobratrské církve 
evangelické Kateřina Rybáriková. 
Činnost iniciativy je představena na webu 

www.tydenmanzelstvi.cz a je určena pro 
každého, kdo má chuť se učit a pracovat na 
svém vztahu. Web nabízí inspiraci k aktivitám, 
do kterých se mohou zapojit jednotlivé páry, 
školy, obce, sdružení či spolky. Podtitulem 
týdne manželství bylo heslo – Recept na 
dobré manželství. Ten spousta párů hledá 
celý život a najít ho není lehké. „Nikdo nás 
neučí vztahovým dovednostem, všechno 

se učíme – číst, psát, počítat, jak vést 
domácnost, jak stavět stroje, ale nikdo nás 
neučí, jak tomu druhému říct věci, aby ho 
nezranily, aby přitom pravda vyšla najevo, ale 
nebylo to nějak útočné,“ dodala Rybáriková. 

Církve tento čas také využívají k povzbuzení 
partnerského života. Pořádají manželské 
večery, semináře zaměřené na téma 
komunikace a v rámci bohoslužeb si mohou 
manželé obnovit manželské sliby. 

-ves-

Do týdne manželství se mohl zapojit každý 

Jaro klepe na dveře a vy už můžete 
přemýšlet, jak a kde budou vaše děti trávit 
léto. 

Centrum volného času Pavučina zveřejnilo 
nabídku letních příměstských a pobytových 
táborů. Určitě si vyberete.

V nabídce jsou příměstské tábory zaměřené 
na tanec, pohyb, výtvarné tvoření, koně 
nebo angličtinu. Dále pobytové tábory, které 
se také věnují pohybovým aktivitám nebo 
koňům, ale jsou i tematické například Indiáni 
z údolí Moravy, Cesta říší fantazie nebo Po 
stopách dobrodruha Johna Pulce. 

Elektronické přihlašování je spuštěno od 
středy 1. února 2017.

Více informací na pavučina.volny-cas.cz 
v sekci Tábory a pobyty.                                  -ves-

Přemýšlíte kam v létě na tábor? Přihlašování od 1. února

Příměstský tábor Hejbni kostrou, 2016.Příměstský tábor Indiánské léto, 2016.

Malíř Jiří Havlíček je bytostný krajinář, 
jehož největší inspirací je kouzlo krajiny pod 
Pálavou a malebnost Vysočiny. Ve čtvrtek 2. 
února se konala v městském muzeu a galerii 
vernisáž jeho obrazů a keramiky. Jiří Havlíček 
vystavoval v Hustopečích naposledy před 
pěti lety. Malíř žije 33 let ve Strachotíně a svou 
tvorbu silně semkl se zdejší krajinou. Druhou 
krajinou jeho srdce je příroda na Vysočině, 
kam rád jezdí.

Vystavované olejové malby jsou velmi 
veselé, plné teplých barev odkazujících na 
odstíny listů na podzim. Tuto barevnost nalezl 
malíř v našem prosluněném kraji. „Postupně 
jsem se k této barevnosti dopracoval. Moje 
dřívější obrazy byly smutnější, odpovídaly 
náladám míst, ze kterých pocházím. Jeseníky 
jsou zádumčivé místo,“ vysvětlil Jiří Havlíček. 

Součástí výstavy jsou různé keramické 
plastiky. Některé jsou inspirované bývalými 

lužními lesy a duby, které v nich rostly. 
K vidění jsou i keramické postavičky šašků, 
které odkazují k lidovým pověstem, nebo 
renesanční divadelní postavy. „Od našich 
tradičních šašků to byl jen krok k italské 
komedii dell´arte a jejím postavičkám,“ 
dodal s úsměvem Havlíček. Výstava trvala do 
26. února.

-ves-

Dvě krajiny srdce Jiřího Havlíčka

Malby Jiřího Havlíčka.
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Plastika šaška.
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Mrkev, upíra, kouzelníky, berušku, soby, 
sněhuláky a hlavně nespočet princezen 
-  to vše jste mohli v neděli 19. února potkat 
v suterénu kostela sv. Václava. Konal se zde 
dětský maškarní karneval. Program karnevalu 
s tématem Ledového království začal 
koulovačkou, při které se ztratila princezna 
Anna. Děti ji během soutěží na stanovištích 
měly za úkol hledat. Oblíbené téma mělo 
za následek, že jste mohli sněhuláky Olafy 

a hlavně princezny Elsy potkat na každém 
rohu. „Témata karnevalu vybíráme víceméně 
náhodně, hlavně podle toho, co děti zrovna 
baví. Teď je moderní Elsa,“ komentoval 
s úsměvem jeden z organizátorů Jan Najman. 

Nápad uspořádat karneval v prostorném 
suterénu kostela vznikl před několika lety. 
„Tady v této podobě se pořádá karneval od 
působení Pavla Kafky, minulého děkana,“ 
zavzpomínal Najman. Prostory kostela 

svým bohatým členěním vybízí k tomu 
pojmout karneval netradičně, proto udělali 
organizátoři v každé místnosti stanoviště 
s nějakým úkolem. Letos jich bylo celkem 
devět. „Úkoly jsou většinou lehoučké, 
házení balónků, tahání papírových ker přes 
překážky, stavění sněhuláka,“ dodal Najman. 
Kromě zábavy, čekala na děti i bohatá 
tombola a děti i rodiče odcházeli nadšení. 

-ves-

Princezny ovládly farní karneval

Sněhuláček.
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I organizátoři měli tématické kostýmy.Děti na stanovištích plnily lehké úkoly.

Oblíbené Slavnosti mandloní a vína se 
budou konat poslední březnovou sobotu. 
Přijďte oslavit příchod jara do Hustopečí, 
města mandloní a vína.

 Těšit se můžete na bohatý program, který 
bude probíhat na Dukelském náměstí, 
v renesančním domě U Synků i cestou po 
mandloňové stezce až k rozhledně, a to od 
9.00 do 17.00 hodin. 

Na Dukelském náměstí bude velikonoční 
jarmark, na pódiu vystoupí country kapela 
Čtyřlístek, děti z mateřských škol a folklórní 
soubor Krúžek Němčičky. Těšit se můžete i na 
cimbálku Lašár a Mužácký sbor z Popic. Na své 
si přijdou i zájemci o historii mandloňových 
sadů. Ve 14.30 hodin proběhne vyhlášení 
tradiční soutěže o nej… recept na mandlový 

dezert a celý program uzavře swingová 
kapela U Zdi.

V domě U Synků bude po celý den otevřena 
Stálá vinařská expozice, kde si můžete 
zpříjemnit den ochutnávkou místních vín.  

Z náměstí můžete vyrazit na procházku 
mandloňovou stezkou a vyjít na rozhlednu 
ukrytou v mandloňových sadech. 

Slavnosti mají velmi bohatý doprovodný 
program, například výtvarné dílničky pro 
děti, projížďky na koňském povoze, prohlídku 
místního kostela, návštěvu vinařských sklepů 
v ulici Na Hradbách a možnost ochutnání 
mandlového menu v místních restauracích.

Podrobný program na plakátech nebo na 
facebooku města.

-ves-

Slavnosti mandloní a vína se budou konat 25. března

Slavnosti mandloní a vína se blíží 
a s nimi i oblíbená soutěž 

o nejlepší recept na mandlový dezert.

CHCETE SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Přihlaste se do 19. března 2017 
na email kultura@hustopece.cz. 

V emailu uveďte své jméno, příjmení, 
telefonní kontakt a název dezertu. Dezert 

musí v jakékoliv formě obsahovat mandle.

Dezerty bude hodnotit porota v čele 
s herečkou LUCIÍ POLIŠENSKOU alias 

cukrářkou Verunou ze seriálu Ohnivý kuře.

Na vítěze čeká cena z Hustopečské 
mandlárny a možná i malé překvapení.

MMG Hustopeče a Muzejní spolek 
Hustopeče pořádají v domě U Synků 

VELIKONOČNÍ MUZEJNÍ BAZAR
S VÝSTAVOU JARNÍCH ARANŽMÁ

pátek 24. března: 9 – 17 h
sobota 25. března: 10 – 14 h
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POSTELE na 100 LET. 

Svět postelí Hustopeče 

Jak vybrat správnou postel… 
Víte, jak vybrat postel? Víte, co je 
důležité při výběru matrace nebo co 
znamená spánková paralýza? V této 
rubrice Vám každý měsíc přineseme 
odpovědi na otázky týkající se spánku, 
výběru vhodného nábytku do ložnice a 
také vtipné fejetony na konci článku. 
Dnes začneme tématem POSTEL. 
            Postel je nedílnou součástí 
našeho života a jak už jste jistě slyšeli, 
spánek tvoří třetinu našeho života. 
Proto je důležité tuto třetinu strávit 
nejlépe kvalitním spánkem. A kvalitní 
spánek začíná u kvalitní postele. Každý 
člověk má jiné požadavky, ale vždy je 
nutné zaměřit se na několik hlavních 
bodů:

Výška postele: Každý člověk preferuje 
jinou výšku lůžka, obecně se ale lépe 
vstává, obzvláště u starších lidí, z vyšší 
postele. Nejmenší doporučená výška 
postele je 30 cm, velmi příjemná výška 
pro snadné vstávání je od 50 cm. 
Rozměry postele: Nejčastěji lidé volí 
rozměry pro dvojlůžko 160x200 cm 
nebo 180x200 cm, někteří prodejci však 
v dnešní době jdou zákazníkovi vstříc a 
není výjimkou pořídit si atypický rozměr 
lůžka např. 200x200 nebo 200x220 cm. 
Materiál postele: I v tomto případě je již 
na trhu řada materiálů, ze kterých si 
každý zákazník vybere. Nejčastěji lidé 
volí na výběr ze dřevěných postelí a 
z postelí čalouněných. Zatímco kvalitní 

celomasivní dřevěná postel symbolizuje 
stabilitu, pevnost a dlouhověkost, 
čalouněné postele jsou symbolem 
pohodlí a měkkosti. V nabídce jsou ale 
také prostší verze lůžek z laminovaných 
desek různých desénů v dobré ceně. 
Samozřejmě že přírodní materiály jsou 
pro člověka vždy nejvhodnější volbou. 
Čelo postele: Čelo postele je prvek, 
který by měl být hlavním monumentem 
a také dekorací ložnice. Právě dekorem 
čela postele můžeme vyladit konečný 
vzhled celé místnosti. Čelo tvoří nosnou 
část postele a hlavní designový prvek. 
Cena postele: V neposlední řadě 
vybíráme postel také podle ceny. Na 
trhu se postele pohybují v řádech tisíců, 
desetitisíců, ojediněle i statisíců korun.  
Je nutné si uvědomit, že na konečnou 
cenu má hlavní vliv kvalita postele, 
materiálové složení, pevnost a stálost 
konstrukce a také co všechno je součástí 
lůžka. Tak jak je to s každým zbožím, 
vyplatí se hledat postel, která neprošla 
masovou výrobou. V takové posteli pak 
můžete hledat duši a její skrytý příběh. 

 

 

 

Kam s ním aneb pokud se partner v posteli rozvaluje… 
Zná to asi každý. Vždy je ve vztahu je-
den, který si prostě vyhrazuje právo na 
větší část postele. Větší část postele, 
větší část peřiny a nejlépe ještě půlku 
druhého polštáře. Znám to. Bohužel mě 
už neuspokojuje argument: ,,Jsem větší, 
takže mám právo na větší půlku po-
stele.“ Možností, jak se s návštěvníkem 
na Vaší půlce vypořádat je několik:          
Oddělená lože: Prvním, nejjednodušším 
řešením je sebrat se a jít spát jinam, 
případně do budoucna řešit dva 
oddělené pokoje. Ale nebude se Vám po 
tom Vašem příživníkovi přece jen 
stýskat? Přece jenom společné usínání 
je rituálem, na který se spoustu lidí těší.

Násilná ochrana svého území: Druhým 
způsobem je ubránit své místečko za 
každou cenu. Vždy, pokud partner již 
lehce podřimuje, je možné ho prostě 
odtlačit. Tady tento proces opakujete i 
třikrát až pětkrát za noc. Pokud opravdu 
nelze jinak, je možné ho ,,nenápadně“ 
z postele shodit. Uvidíte, že než znovu 
zabere, tak budete mít na chvíli pokoj.   

Domluva: Taky se můžete s partnerem 
domluvit, ale bohužel spoustu lidí ani 
neví, co v noci dělá, takže Vám slíbí, že 
se opravdu polepší a jenom co usnou, 
máte ruku na obličeji a nohu někdy taky.  

Smíření se: Pokud jste vyzkoušeli 
všechny varianty výše a nic nezabralo, 
zbývá poslední možnost a to smířit se 
s tím a najít na tom něco pozitivního. 
Třeba to, že když si myslíte, že Vás 
partner vytlačuje z postele, tak tomu tak 
vůbec není a prostě se chce jen tulit  
Buďte rádi, že je na Vás nasáčkovaný 
všemi jeho končetinami, horší by bylo, 
kdyby se ani nepřitulil.  

 

www.postele-stach.cz 
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
březen 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 

so  4. 3. 16.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍ K  Animovaná komedie USA,
   90 minut, kino Hustope e, vstupné 30,- K .
st  8. 3. 18.00 VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY – koncert kapely

hrající lidové písn  známé z TV šlágr, Spole enský 
d m Hustope e. Vstupenky v p edprodeji v TIC 
Hustope e a v sítích Ticketstream a SMS ticket.

út  21. 3. 9.00 KRTE EK A MYŠKA – divadelní pohádka pro d ti
mate ských škol a ve ejnost, kinosál. Vstupné 40,- 
K . Ú inkuje divadlo Parnas Brno. 

so  25. 3. 9.00 SLAVNOSTI MANDLONÍ A VÍNA – Dukelské nám.
a mandlo ové sady. Jarmark s programem, 
vycházka mandlo ovou stezkou na rozhlednu. 
Mandlové speciality, otev ené sklepy.

pá  31. 3. 19.30 JAK ŠVÉDOVÉ L.P. 1645 BRNO MARN  DOBÝVALI
   ANEB BYLO NEBYLO  -  divadelní  komedie

Vlastimila Pešky v podání O echovského divadla. 
Spole enský d m. Vstupenky v p edprodeji v TIC 
Hustope e nebo v sítích Ticketream a SMS ticket.

t 2. 3. – 26. 3. DANUŠE VÍTKOVÁ – Kraj V stonické Venuše 
   – výstava akvarel . 
pá 24. 3. - 25. 3. VELIKONO NÍ MUZEJNÍ BAZAR po ádaný ve 
   spolupráci s Muzejním spolkem Hustope e. 
   Otev eno: pá: 9.h - 17.h, so: 10.h -14.h
t 30. 3. – 23. 4.  VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ žák  ZUŠ 

   Hustope e, gymnázia T. G. M.  a DDM Pavu ina.
t  30. 3.  16.00 T ETIHORNÍ MO E U HUSTOPE Í - p ednáška

   RNDr. R ženy Gregorové, Ph.D., D m U Synk .

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

MATE SKÉ CENTRUM CIPÍSEK Nádražní 20, Hustope e
Herna otev ena v dob  provozu knihovny.
t  2. 3. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST – chobotnice.  
t  9. 3. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  23. 3.  10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  30. 3. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST – autí ka. 

SLAVNOSTI
MANDLONÍ A VÍNA
25. 3. 2017 HUSTOPEČE

st 1. 3. – 24.3. TENÁ I TENÁ M, burza knih. Knihovna. 
t  2. 3.  16.30 TAJEMSTVÍ KOMUNIKACE – p ednáška 

   Ing. Jany  Nosálové, u ebna knihovny.
st 6. 3. - 27. 3. VÝSTAVA KRAJINA MÉHO SRDCE - fotogra  e 
   Vladimíra Šálka, vestibul knihovny.
st  8. 3. 15.00 DRÁTKOVÁNÍ - rukod lné odpoledne. 
   Vede Jitka Schubertová. Knihovna.
t  9. 3. 9.30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA T ETÍHO V KU - Cestování 
t  23. 3.  9.30 - co jste možná nev d li. U ebna knihovny.

st  15. 3. 9.30 TRÉNOVÁNÍ PAM TI - záv re ná lekce kurzu 
   (v rámci Národního týdne trénování pam ti). 
   U ebna knihovny. 
út  21. 3. 16.00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA se spisovatelkou Michaelou
   Klevisovou. Knihovna. 
st  29. 3. 17.00 KURZ N MECKÉHO JAZYKA - informativní sch zka

(mírn  a st edn  pokro ilí, konverzace) Kurzy 
povede rodilý mluv í. U ebna knihovny.

t  9. 3. 18.00 TRADI NÍ TVRTE NÍ P EHLÍDKA VÍN
t  23. 3.  18.00 známých výrobc  z Hustope í a Nikol ic, sklep ZS

   v ulici na Hradbách.

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ

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. 3. / 27. 3.
Papír, plast, nápojové kartony: 7.3.
Bioodpad: 6.3.

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.

so  11. 3. 20.00 RYBÁ SKÁ ZÁBAVA – po ádá Moravský
rybá ský svaz místní organizace Hustope e. Hraje 
kapela MADUSONG, Spole enský d m. 

STOLNÍ TENIS
2. liga
so  25.3. 15.00 TJ Agrotec Hustope e – Haví ov C
ne  26.3. 10.00 TJ Agrotec Hustope e – Ostrava B
Okresní p ebor I. t ídy
pá 10.3. 18.00 TJ Agrotec Hustope e – Lanžhot C 
Krajská sout ž 1. t ídy
pá  10.3. 18.00 TJ Agrotec Hustope e – SKST Hodonín E
so  11.3. 17.30 TJ Agrotec Hustope e – Komo any
FUTSAL
A tým 
so 4. 3. 19.00 TJ Agrotec Hustope e – Panama Boys Brno
so 11. 3.  19.00 TJ Agrotec Hustope e – PRO-STATIC Blansko

pá  3. 3. 20.00 PLES SOŠ A SOU HUSTOPE E. Zahraje kapela
Impuls Blu ina. Spole enský d m Hustope e. 

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

st  8. 3. 15.00 KAREL IV. ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ – p ednáška 
   Mgr. Marka Zágory. P edsálí kina. 
so  25. 3. 8.00  MIKROREGION - poznávací zájezd za historií 
   a p írodou blízkého okolí. Odjezd od nemocnice a AN. 

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

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

so  4. 3.  15.00 VÝROBA PTA ÍCH BUDEK – Akce pro ekologicky
tvo ivé d ti a dosp lé. S sebou menší kladívko. 
CV  Pavu ina. 

ne  5. 3. 12.45 BRUSLENÍ - zájezd na zimní stadion do B eclavi.
Odjezd z AN Hustope e. Ledová plocha 13.30 - 
14.30. P ísp vek: 50,- K  (i s vlastní dopravou).

po  13. 3. – 17. 3. JARNÍ P ÍM STSKÝ TÁBOR. Pro d ti od 6 do 10 let.
Program: hry, sout že, výtvarné innosti. Elektronic-
ké p ihlašování – http://pavucina.volny-cas.cz

ne  19. 3.  12.45 BRUSLENÍ - zájezd na zimní stadion do B eclavi.
Odjezd z AN Hustope e. Ledová plocha 13.30 do 
14.30. P ísp vek: 50,- K  (i s vlastní dopravou).

po  6. 3.   KURZ KORÁLKOVÁNÍ. U ebna M stské knihovny
   Hustope e.  
pá  24.3. 14.00 LENSKÁ SCH ZE ORGANIZACE. Spole enský
   d m Hustope e. Všichni lenové jsou srde n  zváni.
ne  26. 3. - 2. 4. ZÁJEZD na wellnes pobyt v hotelu MAS**. 
   Sezimovo Ústí.

pá  10.3.  20.00 KONCERT - Ond ej Soldán Trio, Bezestopy a Mers.
   Vstupné 80,- K . 
pá  17.3. 18.00 EXPEDI NÍ KAMERA -  lmový festival.

Ke zhlédnutí bude sedm cestovatelských a outdo-
orových dokument . Vstupné 50,- K .

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e
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Oproti minulým letům nám letošní paní 
Zima dopřála spoustu radovánek na sněhu. 
Děti se seznamovaly s charakteristickými 
znaky zimy, dověděly se, co umí mráz 
vykouzlit z vody a jak voda mění své 
skupenství. Naplno jsme si užívali sněhu 
při pobytu venku sáňkováním, koulováním 
a stavěním sněhuláků. Mateřskou školku 
navštívila paní Višňovská s koníkem, kterého 
si děti hladily a koník je pak tahal i na 
bobech. Moc se nám to líbilo a paní Višňovské 
děkujeme! Nezapomněli jsme také na ptáčky 
a zvířátka, kteří potřebují v zimě naši pomoc. 
Děti ptáčkům vyráběly budky, dobroty z 
tuku a semínek, pracovaly s výukovými 
programy na interaktivní tabuli, modelovaly, 
stříhaly, stavěly  a pomocí kouzelného pera 
poznávaly svět lesních zvířat. Naše cesta 
také vedla na Křížový kopec k zásypu, kam 
děti položily suchý chléb, ovoce a zeleninu 
pro zvířátka. Nejmenší děti se naopak vydaly 
na Severní pól, kde poznávaly zvířátka a lidi, 
kteří zde žijí, stavěly na zahradě iglu a šly po 
stopách ledního medvěda. V teple třídy pak 
pekly sušenky ve tvaru medvědích tlapek a 
společně s rodiči si na nich pochutnaly.

V tématu Moje tělo a zdraví se děti, už od 
těch nejmladších, seznamovaly s lidským 
tělem a dozvídaly se, co všechno musí dělat 
pro to, aby byly zdravé. K tomu si zacvičily 

ve sportovní hale, vyprávěly si, co zdravého 
by měly jíst , jak si své zdraví chránit před 
nemocemi. Děti si také upekly si dobrý a 
zdravý čaj z ovoce. Ty starší se učily poznávat 
a pojmenovávat vybrané části těla i orgánů, 
seznamovaly se s jejich funkcemi a poznávaly 
své smysly.

Spoustu legrace, zábavy a soutěžení jsme 
si užili ve všech třídách na masopustním 
karnevalu, kde jsme mohli vidět naše děti 
v kostýmech jejich oblíbených hrdinů. A ještě 
nás čeká výlet do Brna do divadla Radost. 
Moc se těšíme.

Kolektiv MŠ U Rybiček

Stejně jako každým rokem, i letos jsme se 
s předškoláky vydali na výlet do ekocentra. 
Tentokrát jsme zvolili zimní program 
v ekocentru Jezírko v Brně - Soběšicích. 
A tak si v pondělí 23. ledna sbalili předškoláci 
z červené i zelené třídy batůžky a jeli jsme. 
Po příjezdu se děti nejdříve seznámily se 
samotným mravencem. Jak vypadá a z čeho 
se skládá jeho tělo. Poté si vyrobily tykadla 
a plnily různé mravenčí úkoly, např. se učily 
spolupráci při stavění mraveniště, skládaly 
puzzle o vývoji mravence, dozvěděly se 
o jednotlivých rolích mravenců v mraveništi. 
Největší zábavou ale určitě bylo prolézání 
uličkami "opravdového mraveniště". Venku 
jsme si ještě zahráli honičku na "žlunu 
a mravence" a zjistili, které mlsotě by dal 
mravenec přednost - zda cukru, či šunce. 
Schválně - tipněte si a na odpověď se zeptejte 
vašich šikovných předškoláků!

Kolektiv MŠ Pastelka

I v letošním školním roce jsme se zapojili 
do projektu e-twinningu. Tentokrát se 
věnujeme činnostem polytechnického 
zaměření. Náš projekt s názvem Příběhy 
malého Šikuly je sestaven z činností pěti 
oblastí polytechnické výchovy. Jsou to 
úkoly na téma Malý kuchtík, Malý architekt, 
Malý badatel, Malý chemik a Malý modelář. 
V každé oblasti se snažíme plnit tři úkoly 
kluka Šikuly. Za splnění všech tří úkolů si na 
projektový plakát vylepujeme samolepky. 
Na projektu pracujeme průběžně od října 
2016 a spoustu úkolů máme již splněných. 

Samolepky máme zatím dvě - Malého 
kuchtíka (za pečení jablečných štrůdlů, 
výrobu mrkvového salátu a nepečeného 
vánočního cukroví) a Malého badatele (za 
zkoumání a ochutnávání výpěstků našich 
zahrádek, bádání mikroskopické bádání 
vycpaných zvířátek a za výrobu ledových 
obrázků na naši zahradu). Minulý týden jsme 
plnili další z úkolů Malého modeláře - a to 
výrobou modelů robotů. Úkol jsme zvládli 
za vydatné pomoci našich rodičů. Sešlo se 
nám na dvě desítky robotů různých velikostí. 
Reagovali jsme tím na výzvu Centra volného 

času, které vyhlásilo realizaci karnevalu 
S robotem v patách. Splnili jsme tak nejen 
náš další úkol, ale také jsme udělali radost 
organizátorům. 

Kolektiv MŠ Pastelka

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
MŠ PASTELKA 

MŠ  U RYBIČEK

fo
to

:  
ar

ch
iv

 šk
ol

y 
M

Š 
Pa

st
el

ka

Projekt Příběhy malého Šikuly
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Děti postavily spoustu sněhuláků.

Výlet do ekocentra 

Zimní radovánky U Rybiček

Děti se zapojily do projektu s názvem Příběhy malého Šikuly.
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Celoročně se u nás prolínají sportovní 
a kulturní aktivity. Nejinak tomu bylo 
v uplynulém měsíci. Krasobruslením oslavili 
žáci pololetní vysvědčení v areálu Lužánek. 
Lyžování si pak jeli užít na týdenní lyžařský 
kurz do Českých Petrovic 
v Orlických horách. 
Dobří atleti se zúčastnili 
městského přeboru ve 
skoku vysokém, kde jim to 
třikrát cinklo. Jakub Jordán ze 4. A získal zlato 
a Honza Stehlík z 5. A bronz, oba v kategorii 
přípravka. Za mladší žákyně získala stříbro 
Martina Ševčíková z 6. A. Gratulace našim 
nadějným sportovcům!

Z důvodu nemoci účastníků neproběhla 
dějepisná olympiáda. Žáci měli ale možnost 
seznámit se v rámci semináře tvůrčího psaní 
s literární soutěží Skrytá paměť Moravy. 
Letošní téma Kořeny je jistě pro některé 
z nich lákavou výzvou! 

Za kulturou vyrazili naši čtvrťáci do divadla 
Radost v Brně. S nadšením zhlédli zpracování 
oblíbeného muzikálu Limonádový Joe. Třetí 
ročníky se pro změnu vydaly do brněnského 
Muzea romské kultury, kde se žáci seznámili 

s dějinami Romů. Výstava 
je zavedla až do jejich 
pravlasti ve starověké Indii, 
ze které prchli a rozptýlili 
se po celé Evropě.

Multikulturním tématem se zabývali i žáci 
9. ročníků. Seznámili se s historií a tradicemi 
židovského národa a také s jejich nelehkými 
osudy v průběhu staletí, a hlavně v období 
2. světové  války. Projektový den 
Holocaust nám vyšel přesně na 27. 
leden, který je celosvětově věnován 
památce obětem holocaustu 
a předcházení zločinům proti lidskosti.

Kolektiv ZŠ Nádražní

• Lyžařský výcvikový kurz v Karlově pro 
žáky 7. tříd

• Recitační soutěž na 1. stupni 
vítězové: Stela Otřísalová 1 .A, Lucie 
Damborská 2. C, Hanka Straková 3. A, 
Veronika Veverková 4. B, Helena Sztulová 5. B

• Dějepisná olympiáda pořádaná 
Slovanským hradištěm v Mikulčicích pro 
žáky 5. tříd
24. února budou naši školu reprezentovat ve 
fi nále Jeroným Kamenský, Štěpán Pinkava, 
Matěj Cibula a Anita Slivoňová

• Pythagoriáda – školní kolo matematické 
soutěže pro žáky 6. – 8. ročníku, kterého se 
zúčastnilo 100 žáků
vítězové: Oskar Mikulenčák, 6. B,  Petr Josefík, 
7. A, Jan Klemeš, 8. B

Ilona Lutzká,
za ZŠ Komenského

ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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Únor v naší škole

Naše děti na Hustopečské laťce.

Lyžařský výcvikový kurz v Karlově. Učíme se i venku.
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V týdnu od 23. do 27. ledna se zúčastnilo 
12 žáků a tři pedagogové ZŠ a PrŠ Hustopeče 
zimního pobytu na horách, a to nedaleko 
obce Malenovice, jež se nachází téměř 
pod Lysou horou, nejvyšším vrcholem 

Moravskoslezských Beskyd. Někteří žáci 
absolvovali pobyt formou lyžařského 
výcvikového kurzu a někteří jako zimní 
ozdravný pobyt.

Ubytovaní jsme byli v chatě P.O.M.A., která 
byla přímo u sjezdovky. Ta byla asi 400 metrů 
dlouhá a svou náročností vyhovovala spíše 
pokročilejším lyžařům. Žáci, kteří zde byli 
v rámci ozdravného pobytu, měli v okolí 
chaty slušné podmínky pro krátké vycházky. 
Sněhové podmínky byly takřka ideální.

Každý den probíhal dopolední a odpolední 
lyžařský výcvik na svahu, popřípadě 
bobování, jízda na lopatách a jiné činnosti 
na sněhu. Ve středu dopoledne jsme všichni 
vyrazili na trochu náročnější výšlap po okolí 
v délce asi dva km, přičemž zhruba polovina 
trasy vedla do táhlého kopce. Příjemně 

unavení a trochu hladoví jsme se vraceli po 
poledni na chatu. Toho dne jsme se na oběd 
těšili všichni bez výjimky. Čas po obědě 
využívali žáci v poledním klidu k tomu, aby 
načerpali nových sil. Každý večer jsme se 
scházeli v jednom větším pokoji, kde jsme 
zhodnotili uplynulý den a řekli si, co nás čeká 
následující den. Poté probíhal krátký večerní 
program. Ve čtvrtek dopoledne se konal 
závod ve slalomu a ve sjezdu na bobech. 
Všichni závodníci byli odměněni diplomy, 
poháry a jinými cenami.

Celý pobyt velmi rychle a příjemně utekl, 
počasí nám vyšlo na jedničku, a když jsme se 
během cesty domů ptali dětí, jestli příští rok 
pojedou zase, všechny nadšeně přikyvovaly.

Aleš Pavlů

Týden v Beskydech
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Týden v Beskydech
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
Chemické olympiádě se věnuji už 

několik let. I když jsou to často velké nervy 
a příprava zabere spoustu času, jsem ráda, 
že se účastním – vždycky si odnesu mnoho 
zkušeností, zážitků a vědomostí. Letos 
jsem se zúčastnila už poosmé a vzhledem 
k tomu, že jsem v maturitním ročníku, tak 
také naposledy. V soutěži je třeba projít 
několika koly – domácím, školním, krajským 
a v případě nejvyšší kategorie A, kterou jsem 
dělala já, následuje i národní kolo s možným 
postupem až na Mezinárodní chemickou 
olympiádu.

Stěžejním tématem úloh letošního ročníku 
byla průmyslová chemie. V anorganické 
chemii jsme se věnovali katalyzátorům 
a výrobám nejdůležitějších anorganických 
sloučenin, v organické chemii alkenům. 
Fyzikální chemie se letos točila kolem 
ropy a zemního plynu, v biochemii jsme 
se učili o výrobě vína a piva a v analytické 
chemii jsme stanovovali obsah různých 
kovů v katalyzátorech. Na každou z těchto 
oblastí je nutné se pečlivě připravit, 
doporučená literatura obsahuje celkem 
stovky stran odborného textu a k tomu je 
třeba spočítat spoustu příkladů určených 
pro vysokoškoláky. Moje intenzivní příprava 
probíhala od října do konce ledna, kdy jsem 

chodila na přednášky a studovala literaturu, 
nejaktivnějším učením před důležitým kolem 
jsem ale zabrala třeba celý týden. Chemii se 
ale nevěnuji jen kvůli olympiádě, každé léto 
jezdím na několik chemických soustředění 
a celý rok sama studuji to, co mě baví. Příští 
rok začnu studium chemie i na vysoké 
škole a mým cílem je pracovat jako vědecký 
pracovník ve výzkumné laboratoři.

Krajských kol chemické olympiády se 
v republice v kategorii A zúčastní kolem 150 
studentů, z čehož přibližně 45 nejlepších má 
možnost pokračovat do národního kola. To 
se letos konalo 23. až 26. ledna v Litvínově 
v průmyslovém areálu Unipetrolu, což 
výborně doplňovalo téma průmyslové 
chemie. Během čtyř dnů účastníky čekal 
tříhodinový písemný test a také praktická 
část, zbytek času vyplňovaly exkurze, 
přednášky a kulturní aktivity, například 
divadlo. Byla to skvělá příležitost, jak se 
zase setkat se známými z celé republiky 
a strávit čas se svými kamarády, se kterými 
se v průběhu celého roku podporujeme 
a částečně se spolu i připravujeme. 
V národním kole jsem se umístila na šestém 
místě, což mi zaručilo postup do výběrového 
soustředění na Mezinárodní chemickou 
olympiádu. Na výběrovém soustředění, které 

se koná v březnu v Praze, nás čeká týden 
přednášek a na ně navazujících testů. Čtyři 
studenti s nejlepšími výsledky pojedou na 
Mezinárodní chemickou olympiádu, která se 
letos koná v Thajsku. Velice ráda bych se tam 
podívala, ale přede mnou je ještě spousta 
učení a práce.

Důležitým člověkem po celou dobu, co 
dělám chemickou olympiádu, je moje 
učitelka chemie Mgr. Olga Reiterová, které 
bych tímto chtěla poděkovat. Byla to ona, 
kdo mě k chemii přivedl, kdo organizoval 
olympiádu na naší škole a byl tu vždy pro mě. 
Vím, že to se mnou nebylo vždy lehké, a o to 
víc děkuji.

L. Karpíšková, studentka oktávy

Chemická olympiáda
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Tak zní název akce, kterou pořádají 
studenti gymnázia T. G. Masaryka 
v Hustopečích s podporou města Hustopeče. 
Akce se uskuteční od 20. března do 22. 
dubna 2017, tedy od prvního jarního dne do 
Dne Země. Cílem je omezit spotřebu balené 
vody. 

Proč platit za vodu 100x až 1000x více jen 
proto,  že je v plastové láhvi? Voda z kohoutku 
se k nám dostane stonásobně šetrněji, navíc 
je čerstvá a dostupná prakticky všude! 

V České republice kupuje balenou vodu 73% 
lidí. A jelikož jeden člověk ročně vyprodukuje 
v průměru 100 kg plastového odpadu, má na 
to balená voda značný vliv. Navíc kohoutková 
voda má přísnější hygienické normy než voda 
balená!

Zapojte se do projektu a pijte vodu 
z kohoutku! Nejen že vyčistíte životní 
prostředí a podpoříte ekologické zacházení 
s okolím, ve kterém žijeme. Zároveň ušetříte 
značnou částku, kterou byste zaplatili jen 

za plastový obal. Symbolem zapojení se do 
projektu je modro-zelená stužka, značící 
čistou vodu a životní prostředí. Měsíc 
kohutkové vody zakončíme hromadným 
úklidem našeho města a okolních vesnic od 
plastů!                           Berenika a Tobiáš Oudovi

Vodu z kohoutku, nebo život - měsíc kohoutkové vody

Karpíšková při práci v laboratoři.



HUSTOPEČSKÉ LISTY 3 • 17

| 22 | 

Dne 7. února 2016 se na SOŠ a SOU 
Hustopeče konalo další setkání jednoho 
z výrobců nátěrových hmot. Cílem pracovního 
setkání byla prezentace a testování nových 

průmyslových a protipožárních nátěrových 
hmot. Testování se zúčastnili zástupci fi rem 
specializující na tyto zakázky. Žáci oboru malíř 
a lakýrník si mohli tyto novinky prakticky 
vyzkoušet v dílnách, kde celá akce probíhala. 
Velice se osvědčilo nové řešení malířských 
dílen, kde byly nově vybudovány pojízdné 
variabilní stěny, které umožňují různé 
uspořádání v daném prostoru. Ukončení akce 
proběhlo v podvečerních hodinách s tím, že 
během měsíce bude pokračování testování 
dalších nových materiálů.

Milan Schovanec, zástupce ředitele

Již podruhé nás v Domově mládeže navštívil 
MVDr. Ivo Sobotka s přednáškou o cestě po 
Austrálii. Tentokrát nám vyprávěl o srdci této 
země – australské poušti. Ukázal nám, jak 
krásná, barevná a plná života může poušť 
být. Také nám sdělil, že vzhledem k poměrně 
vysokým teplotám okolo 36 – 40 °C je nezbytné 
vydat se do pouště se zásobou vody a nutná je 
i síťka na hlavu, protože nás bude obtěžovat 
spousta much. Dozvěděli jsme se, že v poušti  
se nachází podzemní voda i jezírka.  Prší 
tam málo, ale když začne pršet, rozvodní se 
i koryta jinak vyschlých řek. Seznámili jsme 
se s posvátnými horami Katu Tjutu a Uluru. 
Také jsme viděli pouštní zvířata, například 

papoušky, klokany, hady, pavouky, psa Dingo 
a řadu rostlin, které rostou v australské poušti 
- eukalypty, blahovičníky a cykasy. Dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavostí o původních 
obyvatelích Austrálie, o jejich zvycích 
a kultuře. Mluvili jsme i o objevení Austrálie 
v roce 1770 a založení hlavního města Alice 
Springs. Z vyprávění bylo zřejmé, že Austrálie 
je veliká země, ve které najdeme poušť, 
hory, prales i vodu. Země, kde žijí přátelští 
a kulturní lidé. Za poutavé vyprávění žáci 
Domova mládeže děkují a těší se na třetí část 
povídání, tentokrát o australském pralese.

Za Domov mládeže vychovatelka 
Stanislava Boumová

SOŠ A SOU HUSTOPEČE
Australskou pouští
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V týdnu mezi 13. – 17. únorem působilo 
na naší škole pět stážistů - vysokoškolských 
studentů - v rámci projektu EDISON: 
Amelia Nurmawati ( Indonésie), Can Kecesi 
(Turecko), Daniela Cordeiro  (Portugalsko), 
Rita Laryea ( Ghana) a Siyu Li ( Čína), kteří 
odučili celkem 100 vyučovacích hodin.

 Název projektu je zkratkou šesti 
anglických slov: Education, Drive, 
Internacionality, Students, Oportunity a 

Network, organizátorem je AIESEC Brno. 
Všechny aktivity stážistů - interaktivní 
výuka, diskuze, workshopy, hry a tance byly 
v anglickém  jazyce. Odpolední program 
pro stážisty naopak zorganizovali naši žáci 
včetně pozvání na školní ples. Stážisté 
byli ubytovaní v hostitelských rodinách 
našich žáků. Hlavním cílem tohoto projektu 
je komunikace v cizím jazyce a kontakt s lidmi 
z jiných zemí spojených s reálnou možností 

získání přátel v zahraničí.
Velké poděkování patří hostitelským 

rodinám a všem žákům, kteří se podíleli na 
organizaci programu pro stážisty. Věřím, že 
jsme vytvořili přátelské prostředí pro naše 
hosty stejně jako minulý rok.

RNDr. Jarmila Čeperová,
koordinátorka projektu

Projekt EDISON na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče

Spolupracujeme s výrobci

← Setkání s výrobci.

Ve středu 15. února naši školu navštívily 
dvě pracovnice Bílého kruhu bezpečí 
Brno.  Náročným tématům se z pohledu 
práva věnovala Mgr. Válcová a z pohledu 
psychologie Mgr. Černá. Pro žáky tříd ITVČ2 
a VČ3 si připravily zajímavou přednášku 
o problematice znásilnění a domácího násilí. 
V rámci prevence se studenti seznámili nejen 
s teoretickými poznatky, ale zároveň nahlédli 
do několika vzorových příkladů z praxe.  
Lektorky z neziskové organizace pohotově 
reagovaly na všechny dotazy, na konci 
každého bloku proběhla diskuze, žáci se 
mohli ptát i anonymně. Cílem bylo poukázat, 
že pomoc Bílého kruhu bezpečí není určena 
jen týraným ženám, ale všem, kteří se stanou 
obětmi nebo svědky trestného činu. Je 
poskytována diskrétně a bezplatně. Každý 
člověk je jiný, každý má jinou míru frustrační 
tolerance, ale všichni by měli znát 5 N: Násilí 
mezi blízkými není normální. Nikdo není 
povinen trpět. Nikdo nemá právo jiného týrat 
psychicky či fyzicky. Není se za co stydět. 
Vina je na straně násilné osoby. Nepomůže 
nechávat si své pocity.

Kateřina Bališová

Bílý kruh bezpečí 

Poslední den otevřených dveří před 
termínem odevzdání přihlášek ke studiu 
se konal na SOŠ a SOU v Hustopečích 
ve středu 8. února. Během návštěvních 
hodin byly provedeny prohlídky učeben 
a dílen školy a zájemci o studijní obory 
si měli možnost vyzkoušet nanečisto 
přijímací zkoušky, které je čekají v prvním 
kole přijímacího řízení ve dnech 12. nebo 
19. dubna 2017.  

Možnosti seznámit se s novou organizací 
jednotné státní přijímací zkoušky využilo 
osm zájemců o studijní obory. Bez stresu z 
výsledku si vyslechli pokyny zadávajících, 
vyzkoušeli si vyplňování záznamových archů 

a náročnost vlastních didaktických testů 
z českého jazyka a literatury i matematiky. 
Po ukončení zkoušky byli seznámeni 
s hodnocením a výsledkem, aby se dozvěděli, 
zda by splnili kritéria přijímacího řízení pro 
školní rok 2017/2018, která jsou v souladu 
s legislativou a společně s vyhlášením 
prvního kola přijímacího řízení zveřejněna na 
www.sou-hustopece.cz (www.sou-hustopece.
cz/?cat=87) . 

Stejně jako žákům, i jejich rodičům byly 
poskytnuty praktické informace k vyplňování 
formulářů přihlášek a vysvětleny základní 
principy jednotné zkoušky.

Zdeněk Hrabal, ředitel školy

Přijímací zkoušky nanečisto

V uvedený Den otevřených dveří 8. února 
nenavštívili školu pouze zájemci z řad 
vycházejících žáků, ale i žáci osmých ročníků 
základních škol z Kobylí a Velkých Pavlovic. 
Celkem 43 žáků a dva pedagogičtí pracovníci 
strávili příjemné dopoledne v učebnách 
školy, díky realizaci projektu Podpora 
přírodovědného a technického vzdělávání. 

Ve dvou 1,5 hodiny trvajících blocích se žáci 
seznamovali s kouzly chemie a elektroniky, 
dále si prohlédli prostory naší školy 
a nahlédli do pracovišť učňovských oborů, 
které škola nabízí. Dopoledne plné pokusů 
rychle uteklo a žáci i doprovod se po poledni 
vraceli do svých škol. Po loňské návštěvě  
ZŠ z Moravského Žižkova, Velkých Bílovic 
a Dolních Věstonic a škol, které navštěvovaly 
naši školu v době realizace projektu v letech 
2013-2015, se tak rozšířil počet základních 
škol spolupracujících s naší střední školou 
a učilištěm.

Zdeněk Hrabal, ředitel školy

Výuka žáků ZŠ
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Novokřtěnci nebyli v 16. století jednolitou 
skupinou. Pronásledování a s ním spojená 
utečenecká vlna vytvořila několik hlavních 
směrů, které se často nebyly schopné mezi 
sebou domluvit. Do Hustopečí se nejprve ze 
Slavkova přesunuli fi lipité pod vedením Filipa 
Planera. Druhou skupinou byli hutterité, 
které vedl Jakub Hutter. Ti zůstali na našem 
území až do třicetileté války. Otázkou je, kam 
zmizeli fi lipité? Ti se podobně jako gabrielité, 
kteří byli usazeni ve Slavkově a Bučovicích, 
snažili vrátit do svých původních zemí. 
Gabrielité pocházeli většinou ze Slezska a 
tak hledali útočiště ve Volyni a při hranicích 
s Polskem. 

Skupina fi lipitů v Hustopečích čítala kolem 
čtyř set dospělých plus děti. I když na území 
Lichtenštejnů byli v té době celkem v bezpečí, 
rozhodli se hledat nové místo, kde by se mohli 
trvale usadit. K hledání vedl Filipa Planera 

pravděpodobně i jeho negativní postoj 
k Hutterovi a jeho stoupencům. Alespoň tak 
to říkají hutterské zdroje. Protože na Moravě 
nemohl nic najít, rozšířil své hledání na území 
původní domoviny - ve Švábsku a Porýní. 
Tam již pronásledování novokřtěnců pomalu 
ustupovalo. Filip Planer spolu se svým 
spolupracovníkem Blasiem Kuhnem rozdělili 
komunitu do několika menších skupin 
a ustanovili jim vedoucí. Jedna z těchto 
skupin vedená Michaelem Shneiderem 
byla uvězněna v Passau. Podle dokumentů 
hledala místo, kde by mohla praktikovat svou 
víru. Filip Planer a Blasius Kuhn vedli své 
skupiny přes Švábsko do Porýní. Záznamy 
ukazují, že se skupina fi lipitů usadila také 
v okolí Wormsu a Štrasburku. Další skupinu 
nacházíme poblíž Heilbronnu. Někteří se 
usadili kousek od Ulmu a Esslingenu. Podle 
žádosti k usazení, kterou poslali knížeti 

Württenbergovi, odešli fi lipité z Moravy v létě 
1535. Filip a Blasius hledali nové místo až do 
podzimu 1536. S sebou měli také veškerý 
majetek fi lipitů. Peníze měly sloužit k nákupu 
nebo pronájmu pozemků.  

Mezitím byl Jakub Hutter v únoru 1536 
popraven a to změnilo u některých fi lipitů 
názor na hutterity. Obdivovali u nich pevné 
postoje a vytrvalost. Historické materiály 
říkají, že se Blasius vrátil na Moravu a v letech 
1537-38 se účastnil diskusí mezi bývalými 
fi lipity a hutterity. Dochované materiály 
říkají, že se část fi lipitů spolu některými 
gabrielity připojila k hutteritům. A tak se 
fi lipité spolu s gabrielity a švýcarskými bratry 
z Moravy vytratili. Jen hutterité zůstali na 
našem území až do bitvy na Bílé hoře. 

Karel Fridrich,
 pastor sboru

APOŠTOLSKÁ CÍRKEVKam zmizeli fi lipité?  

CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Nynější kostel svatého Václava 
v Hustopečích nahradil původní, pozdně 
gotický, jehož věž se zřítila v roce 1961, 
poškodila loď kostela a došlo k jeho 
celkové demolici. Díky vytrvalosti děkana 
Václava Fišera a jeho odhodlání překonat 
všechny překážky, byl v roce 1990 položen 
základní kámen nového kostela. O čtyři 
roky později novostavbu dle výtvarné 
koncepce Ludvíka Kolka posvětil brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle. Zpočátku téměř 
nereálná myšlenka se stala skutečností.
V současné době vytváří kostel nádherný 
sakrální prostor pro bohoslužby. 
Rovněž je dominantou hustopečského 
náměstí. A nabízí i další možnosti. 
Svažitého terénu využil projektant pro 
dvoupodlažní stavbu. V suterénu se 
kromě kaple přístupné přímým vchodem 
z náměstí nachází řada dalších místností.
„Když se náš kostel stavěl, tak jeho stavitelé 
pamatovali i na prostory pro setkávání lidí, 
takže vybudovali tento bohatý suterén. Máme 
zde klubovnu, krásný sál, přísálí, kuchyňku 
a nechybí samozřejmě sociální zařízení,“ uvedl 
děkan hustopečské farnosti Jan Nekuda.
Klubovna slouží pro pravidelné skautské 
družinovky, výuku dětí v náboženství, 
přednášky se zaměřením na výchovu 
a komunikaci určené zejména  rodičům, 
také  nejrůznějším praktickým seminářům. 
V sále se tancuje při farních plesech 
a dětských karnevalech, hraje divadlo 
nebo koncertuje. Využívají ho také malí 
umělci z folklórního souboru Krajcárek, 
kteří zde nacvičují svá pásma a vystoupení. 

Výjimkou nejsou ani rodinné oslavy.
Od zprovoznění stavby uplynulo již 
více než dvacet let a zázemí bylo nutné 
rekonstruovat tak, aby i nadále sloužilo 
svému účelu a vytvářelo podmínky a 
atmosféru pro setkávání lidí. Na práci děkana 
Fišera navázal posléze Pavel Kafka, který 
v hustopečské farnosti působil od roku 2009. 
Oprava vyžadovala značné fi nanční zdroje. 
Pomohly dotace od města Hustopeče, 
Jihomoravského kraje, Nadace Čez či 
z programu Era pomáhá regionům. Díky 
této fi nanční podpoře a velkému nasazení 
děkana se modernizace v sále dočkaly 
jeviště, ozvučení a elektroinstalace, doplněny 
byly akustické sádrokartonové podhledy, 
osvětlovací rampa, byla vyměněna okna 
a provedena výmalba. Poté došlo na řadu 
přísálí. Od srpna 2016 práce koordinuje nový 
děkan hustopečské farnosti Jan Nekuda. I 
ten věnuje zázemí velkou pozornost a má 
další plány a vize. „Když jsem sem nastoupil, 
tak přísálí bylo ve stavu rekonstrukce, dělaly 
se sádrokartonové podhledy, pracovalo se 
na zlepšení protihlukového opatření, řešila 
se elektroinstalace. Ta bude potřeba ještě 
dokončit na stěnách v přísálí. Rovněž zde 
protékají radiátory, už jsou takové dožité a 
aktuálně připravujeme jejich výměnu. Dále 
je v plánu modernizace navazující kuchyně, 
aby prostory byly kompletní a mohly dobře 
sloužit pro setkávání lidí,“ doplnil Nekuda.
Bylo zde proinvestováno téměř 1,7 milionu 
korun, z toho přes 1 milion tvořily dotace. 
I tak to ještě není konečná. Nicméně už 
nyní sál i přísálí výrazně prohlédly a jsou 

opravdu reprezentativními prostory pro řadu 
společenských či kulturních událostí. 

A které akce se v novém již představily? 
„V sále proběhl náš tradiční farní ples a 
dětský karneval. Děti si vyzkoušely jeviště při 
vánočním divadelním pásmu a uskutečnily 
se zde dva velké koncerty. Koncert Martina 
Chodúra připravilo město Hustopeče a potom 
také žáci z gymnázia uspořádali pro své 
přátele a známé pěkný tříkrálový koncert“, 
uzavřel Nekuda.

-hrad-

Zázemí kostela prokouklo. Pomohly město, kraj, Čez i Era

Divadelní sál v novém.

Prostor pro setkávání lidí.

fo
to

: 2
x 

Ja
na

 H
rá

dk
ov

á



HUSTOPEČSKÉ LISTY 3 • 17

| 24 | 

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

V sobotu 4. února proběhl již 9. ročník 
Hustopečského masopustu na Turhandlích. 
Byl připravený bohatý program, tradiční 
zabijačka, průvod masek. K tomu všemu 
vyhrávala cimbálová muzika. Vystoupil také 
hustopečský zpěvák Jožka Šmukař, který 
rozezpíval přítomné u pódia. Nechybělo 
kompletní zabijačkové menu a otevřené 
sklepy s koštem místních vín. Výtěžek z 
příspěvků, tomboly a prodeje skleniček ve 
výši 15 600 korun předal organizátor Martin 

Macho zástupcům naší organizace. Úžasné 
je hlavně to, že tito mladí organizátoři, 
podnikatelé, nezapomínají na nás, seniory, 
kteří již pro společnost nevytváříme žádné 
hodnoty. Darovanou částku opět využijeme 
na vzdělávací kurzy, počítačové, nebo 
přednášky se sociální tématikou. Musíme své 
mozky zaměstnávat a namáhat, nebýt závislí 
na svém okolí. 

Bohumila Defeldová,
předsedkyně Svazu tělesně postižených v ČR

Dostali jsme fi nanční dar 
 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE
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Neděle v divadle
Předposlední únorový víkend jsme si 

zpříjemnili návštěvou divadla v Boleradicích 
představením Kříž u potoka. Tento vesnický 
román o tragické a obětavé lásce, která je 
schopna zvítězit nad prokletím, napsala 
Karolina Světlá podle skutečné události. Kříž 
u potoka je místo, kde je pochovaná žena, 
která proklela rod Potockých. Mlynářova Eva 
se rozhodne provdat za Štěpána Potockého, 
a tím prolomit kletbu. Je to příběh o hledání 
hranice mezi egoismem a obětavostí. 
Režisérka Iva Kahounová ho moderně pojala 
a zpracovala pro boleradické herce. Všichni 
herci byli úžasní. Představitel Štěpána - 
Juraj Háder, Ambrože - Karel Svoboda, 
představitelka Mařičky -Jana Glocová i Evy 
-  Jana  Kahounová. Herci sklidili za svůj 
výkon velký potlesk. A my jsme prožili krásné 
nedělní odpoledne.

Bohumila Defeldová,
předsedkyně Svazu tělesně postižených v ČR

Dávno tomu jsem se dostala do modlitební 
skupiny blíže neurčené církve. Bylo mi 26, 
doma dvouleté dítě a manžel ochotný bdít 
mezi pátou a sedmou hodinou ranní, než se 
z modliteb vrátím. Člověk, který modlitby 
vedl, nepřipouštěl žádnou diskusi. Nejdřív 
jsem si říkala „Ok, uč se naslouchat“. 
Postupně jsem ale nabyla dojmu, že způsob 
jednání připomíná sektu a pud sebezáchovy 
zavelel zvednout kotvy. Riziko manipulace 
a vymývání mozku převážilo přínos, jakým 
společná modlitba pro člověka je. 

Jsem velmi vděčná za organizaci a fungování 
naší Českobratrské církve evangelické. Nic 
se neponechává v rukou jednotlivce, byť by 
to byl sebecharismatičtější vůdce. O všech 
záležitostech jedná skupina v čele s farářem, 
do které jsou voleni zástupci konkrétního 
farního sboru.  Této skupině se říká 
staršovstvo nebo také presbyteři (z řeckého 
presbyteros = starší) a volí se na šest let.  
V našem sboru v Hustopečích proběhla volba 
nového staršovstva 19. února tohoto roku. 
Presbyterů je šest + dva náhradníci. Nově 
zvolení starší skládají veřejný slib, že budou 
plnit své povinnosti s odpovědností Bohu i 

lidem, a to na slavnostních bohoslužbách, 
které se budou konat 12. března v 10.00 
v našem kostele. Přijďte se podívat.

Ale ani takto zvolená skupina nemá v rukou 
absolutní moc. Jednou do roka se svolává 
tzv. Výroční sborové shromáždění, kde se 
všichni členové mohou vyjádřit a poradit 
o záležitostech sboru. Aktivním členům 
sboru staršovstvo uděluje hlasovací právo 
a o důležitých věcech – jako je rozpočet na 
daný rok, plánování oprav, ale i strategie do 
budoucna – se hlasuje. Faráře také navrhuje 
staršovstvo a volí sborové shromáždění.

Stejně tak se děje i na všech úrovních 
organizace ČCE. Na úrovni seniorátů operuje 
seniorátní výbor, seniorátní shromáždění se 
jmenuje konvent. Záležitosti celé církve řeší 
synodní rada v čele se synodním seniorem. 
Celocírkevním shromážděním je synod. 
Zřízení naší církve se nazývá presbyterně-
synodální. Presbyteři rozhodují o věcech 
farního sboru a synod o věcech celé církve. 
Přičemž synod nemá právo zasahovat do věcí 
jednotlivých sborů. 

Na první pohled je to spíš organizace lidská, 
mnohý věřící si řekne: „Kde je prostor pro 

Boha a jeho vedení a pro vanutí jeho Ducha? 
A je tolik demokracie – vlády lidu – v církvi 
vůbec zdravé?“ A já odpovím, že takové 
otázky jsou trefa do černého. Potřebujeme 
ještě Boha – stvořitele vesmíru – když se 
umíme tak pěkně zorganizovat sami? Ano 
potřebujeme. Každý v osobním životě - 
k hledání správné cesty, k posílení lidskosti, 
kterou nám ukázal Pán Ježíš Kristus, k 
odpuštění, k životu na věčnosti. Církev nám 
pro toto každodenní hledání Boha má být 
nápomocna zvěstováním a výkladem Božího 
slova, společenstvím modlitby a láskyplné 
lidské (bratrské) podpory. Demokracie 
není o tom, že si každý vykřikuje, co chce, 
a že má každý právo na názor. Demokracie 
je především přijetí odpovědnosti. Přijetí 
odpovědnosti za to, že ti, které jsme si zvolili, 
budou dbát Božích řádů, Bohu naslouchat, 
podle slyšeného jednat a s bázní a třesením 
o Božích i lidských věcech tady na zemi 
rozhodovat. Podobnou odpovědnost bych 
přála všem i v našem státě, jak voličům, tak 
zvoleným. 

Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁDemokracie v církvi

Předávání finančního daru. Neděle v divadle.



HUSTOPEČSKÉ LISTY 3 • 17

| 25 | 

Dne 9. února jsme se vydali koupat do 
Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Podařila 
se nám domluvit dobrá cena za vstup, tak to 
bylo první pozitivum. Užívali jsme si teplé 
vody na rozcvičení, masáže vodními tryskami, 
chrliči, bublinkovači, vodní stěnou, nechyběl 
ani protiproud. Nechali jsme se hýčkat 
jemnými dotyky tisíců bublinek v bazénku 
s vodou 34oC. Někteří odvážlivci zkoušeli 
skluzavku Kamikadze, nejstrmější skluzavku, 
která v překladu znamená božský vítr, a jiné 
atrakce. Tradičně nechyběl ani odpočinek u 
kávičky nebo jiného občerstvení. 

Bohumila Defeldová

Koupání v aqualandu
Poděkování
Dne 14. února zemřel 

MVDr. FRANTIŠEK NOSEK 

ve věku 72 let, náš dlouholetý člen výboru. 
Byl prostředníkem mezi naší organizací a sociální komisí. 

Neúnavný bojovník za spoluobčany v sociální a životní  tísni. 

Františku, nestačili jsme se s Tebou rozloučit, 
poděkovat Ti za Tvou veškerou práci pro organizaci. 

Budeš nám moc chybět!

Bohumila Defeldová, předsedkyně Svazu tělesně postižených v ČR

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY
Perla Moravy z jiného pohledu

Že je Lednice nazývána Perlou Moravy, to 
dnes ví každý školák.  A že Lednicko-valtický 
areál navštívil každý z nás alespoň jednou, je 
téměř jisté. S chutí jste jistě navštívili všechny 
slovutné stavby a cestou zprava obešli celý 
park. A představte si, že právě to je špatně! 
Začínat procházku je třeba prý ve směru 
hodinových ručiček, tedy směrem doleva, 
abychom neměli pohled na stavby zakrytý 
vzrostlými stromy. Správně nás o tom poučil 
pan Bc. Daniel Lyčka na naší přednášce. 
Tohoto mladého a vzdělaného muže jsme si 
pozvali na středu 8. února, aby nás seznámil 
s dnes již neexistujícími stavbami Lednicko-
valtického areálu slovem i obrazy. 

Majitelé panství, rod Lichtenstejnů vlastnili 
veliký kus požehnané krajiny, na němž 
postupně budovali, stavěli a přestavovali 
nejrůznější kamenné i dřevěné stavby 
podle návrhů knížecích architektů Josepha 
Hardtmutha, Jiřího Wingelmüllera, Josefa 
Jiřího Kornhäusela,  Josefa Franze Engela a 
dalších. Většinu z nich dnes už nenajdeme, 
ale podle dobových obrazů a plánů lze 
dohledat, jak kdysi vypadal třeba Chrám 
múz z r. 1808 (dnes na jeho místě stojí  
Zámecký skleník) nebo Nové lázně z r. 
1805 na břehu Růžového rybníka. Čínský 
pavilon byl vystavěn na Čínském ostrůvku 
r. 1795 pro šest čínských hedvábných tapet 
původem z Versailles. Loděnice, dřevěná 

stavba na uskladnění lodí a gondol na břehu 
rybníka u Opičího ostrova, zanikla až v r. 
1941. Čínský dřevěný zvonkový most oproti 
tomu existuje dodnes.  Ne tak Chrám Slunce 
z přírodního kamene, postavený ve středu 
bývalé klasicistní lednické zahrady Hvězdy, 
jenž zanikl s nástupem nového knížete kvůli 
změně pojetí lednického parku až po r. 1820. 
V Bořím lese stával pavilon Gloriett, nejstarší 
stavba z r. 1791, jenž byl stržen nebo sám 
spadl přibližně po 100 letech. Na konci 18. 
století začaly na lednickém panství vznikat 
módní monumenty, přičemž se ze čtyř 
Obelisků dochoval pouze nejstarší z nich z r. 
1798, nesprávně nazývaný Facka. Pověstí 
vytvořený název totiž původně patřil jinému 
obelisku, zdemolovanému údajně zásahem 
blesku r. 1867. Pátý plánovaný monument 
již nebyl realizován. Zajímavou stavbou 
byl bezesporu též lovecký Katzelsdorfský 
zámeček na rakousko-moravské hranici se 
dvěma přiléhajícími křídly myslivny, ten 
v r. 1956 vyhořel. Z objektu zbyl dnes jen 
kamenný reliéf s motivem Lovu na divokého 
kance, umístěný na valtickém zámku. Lov 
na jelena, druhý reliéf, byl zničen a celý 
zámeček později rozebrán zaměstnanci 
státních lesů a vojskem pohraniční stráže. 
Materiál posloužil ke stavbě domů a garáží 
ve Valticích. Mezi zaniklé stavby dále patřila 
Holandská rybárna, Hlohovecká rybářská 

chýše a v lednickém parku zřejmě nikdy 
nerealizované Staré lázně. Naštěstí je 
možné ještě dnes obdivovat dost dalších 
vzácných objektů v Lednicko-valtickém 
areálu, jež se dochovaly, včetně nádherného 
zámku. Právem patří tyto památky k vůbec 
nejnavštěvovanějším v České republice.

 Hodinka a půl přednášení, promítání 
obrázků a dotazů uběhla jako vítr a Danieli 
Lyčkovi za nic moc děkujeme. Hovořil 
zajímavě, jasně, věcně a se značným zaujetím 
pro téma, jak to máme všichni rádi. Důležité 
je, že jsme si takzvaně padli do oka a máme 
slíbené, že nás ochotně osobně provede 
Lednicko- valtickým areálem na našem 
výletě historiků. Už teď se na něj těšíme.

Za KHVH Iva Štěpánková,
kronikářka

Návštěva poutavé přednášky
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HUSTOPEČSKÁ CHASA

V neděli 29. ledna se to ve společenském 
domě hemžilo malými stárky a stárkami. 
Konal se zde tradiční dětský krojový ples, 
letos hned s několika zvláštnostmi. První 
zvláštností plesu bylo předtančení v podobě 
moravské besedy, kterou se děti dlouho 
učily. „Jelikož děti trénovaly už na vystoupení 
začátkem prosince, tak potom v trénování 
pokračovaly,“ uvedla vedoucí FK Krajcárek 
Sabina Novotná. Druhou zvláštností, která 
všechny zarazila, byla neobvykle nízká 
návštěvnost. „I našeho souboru se dotkla 

chřipka a virózy, máme tu na tancování 
besedy 16 dětí,“ dodala Novotná. 

I tak si ale všichni přítomní ples náramně 
užili a přípravám na něj věnovali mnoho času. 
Protože obléct si hustopečský kroj, to není jen 
tak. „Trvalo to asi půl hodiny a potřebovala 
jsem pomoct,“ podotkla například Maruška 
Klepačová. Jednu nepřehlédnutelnou 
výhodu ale nízká návštěvnost plesu přece 
jenom měla – počet cen v bohaté tombole 
několikanásobně převyšoval počet dětí a tak 
letos děti odcházely domů s plnou náručí 
výher.

-nov-

Krojované děti si svůj ples užily  
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Ples vinařů a přátel vína 2017
V pátek 27. ledna se uskutečnil tzv. nultý 

ročník plesu vinařů a přátel vína. Protože se 
pyšníme městem vína a mandloní, oslovila 
jsem všechny hustopečské vinaře a vinařství 
s nabídkou pořádat ples. Vygenerovala se 
skupinka osmi vinařství, která projevila 
zájem se této akce účastnit, jak fi nančně, tak 
organizačně. Zapojili se manželé Košuličovi, 
Harmáčkovi, Otáhalovi, Vrbovi, Libuše 
Vrbová, Milan Veith, Oldřich Vachala, Andrea 
Teplá, Marie Lukešová, Jiří Kukla a Erika 
Foltánková.

 O podporu jsme požádali také Zahrádkářský 
spolek Hustopeče, který nám pomohl 
především s administrativními záležitostmi 
a také zapůjčil potřebné vinařské vybavení, 
jako jsou například chladící boxy, za což 

jim patří velký dík. Po několika setkáních se 
nám společně podařilo zorganizovat akci, 
kde si každý z návštěvníků přišel na své. 
K tanci a poslechu hrály dvě žánrově odlišné 
kapely, nechybělo moderní předtančení, ale 
také možnost ochutnat 137 vzorků vín na 
připravené degustaci. Tombola čítala 147 
cen a sedm slosovacích v hlavní tombole, 
kde první cenou byla domácí vinotéka. 
Samozřejmě převažovaly především dárkové 
sady vín, ale nechyběly ani pomůcky 
a nářadí potřebné k „zemědělničení“, 
jako jsou například vidle nebo kolečka. 
Zpestřením plesu byl fotokoutek, kde 
se mnozí nechali zvěčnit s kulisami, 
jak jinak než s vinařskou tematikou. 
Touto cestou chceme poděkovat všem 

sponzorům především za fi nanční podporu, 
za ceny do tomboly, večeře pro muzikanty, 
reklamní propagací, všem vinařům za 
vzorky na degustaci, ale především všem 
návštěvníkům za skvělou atmosféru v sále 
společenského domu. Letošní nultý ročník 
plesu hodnotíme jako velice povedený. 
Nakopl nás k dalším vizím do budoucna, 
kterým napomůže také oprášený spolek 
Hustopečské vinařské bratrstvo, jehož 
součástí jsme se nedávno stali. Děkujeme 
všem, kteří mají rádi víno, protože to k 
Hustopečím nepochybně patří.

Hana Pregrtová, 
za pořadatelská vinařství

↓ Vinařský ples 2017.
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HUSTOPEČŠTÍ VINAŘI

Vážení příznivci a milovníci dobrých 
vín, dovolte mi, abych vás pozval 
na další, již 54. výstavu vín, kterou 
tradičně pořádá Základní organizace 
ČZS Hustopeče. Výstava se koná 
v sobotu 6. května od 10.00 hod. 
v hotelu Centro. Většina předchozích 
výstav se konala ve Společenském 
domě v ulici Herbenova. Po 
rekonstrukci a modernizaci hotelu 
Centro jeho dnešním majitelem, se nám 
zalíbilo přesunout místo pořádání výstavy 

do něj, jako do velmi vhodného 
a dobře přístupného prostředí.

Dnes, již s úsměvem vzpomínám, 
jak nám v dřívějších dobách třeba 
Veřejná bezpečnost pomáhala 
organizovat tehdejší prvomájové 
výstavy vín. Ty časově navazovaly 
na prvomájové průvody pracujících 
a členové VB dohlíželi, aby nikdo 
z průvodu, před jeho skončením, 

nevybočil směrem k výstavě vín. To už dnes 
nehrozí.

V loňském roce se výstava konala v sobotu 
30. dubna a bylo možno si vybrat z 820 
vystavovaných vzorků vín (509 bílých 
a 311 červených vzorků). Na letošní výstavě 
budou k ochutnání především vína z úrody 
roku 2016, která byla dík příznivému počasí 
velmi kvalitní. Výnos hroznů byl však nižší 
a uvidíme, jak se to projeví na množství 
vystavovaných vzorků vín. Rádi vás uvítáme 
a těšte se na dobrá vína.

Jiří Teplý, 
tajemník ZO ČZS Hustopeče

Zveme vás na 54. výstavu vín

54. výstava vín 
ZO ČZS Hustopeče

sobota 6. 5. 2017 v 10.00 hod.
Hotel Centro

Hodnocení vín
jídelna ZŠ Komenského

pátek 28. 4. 2017 od 17.00 hod.

Zveme vás srdečně jak na Výstavu vín, 
tak i na jejich hodnocení.

Výdej lahví: 
středa 12. 4. a čtvrtek 13. 4. 17.00 - 19.00

Sběr vzorků:
středa 19.4. a v čtvrtek 20.4. 19.00 -21.00

Jeden vzorek jsou 2 lahve vína.
(sklep ZO ČZS v ul. Na Hradbách )fo
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Májový košt vín, Hustopeče 2015.
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INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
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Vinařství Starý vrch v Salonu vín ČR
Obrovské překvapení, nadšení a radost 

vystřídaly po velké nervozitě a netrpělivém 
čekání na výsledky atmosféru ve Vinařství 
Starý vrch začátkem roku. Veltlínské zelené 
2015 pozdní sběr se probojovalo mezi 100 
nejlepších vín v České republice a patří mu 
čestné místo v Salonu vín ČR.

Po základní nominační Národní soutěži vín, 
která je rozdělena dle vinařských podoblastí, 
následovalo další kolo hodnocení, ze kterého 
vzešlo 200 nejlepších vín. Salon vín ČR, 
sídlící na zámku ve Valticích, však pojme 
pouze 100 vín, a tak odborníky čekala další 
degustace. Stalo se to, na co jsme před rokem 
ani nepomysleli. Vinařství Starý vrch se po 
2 letech svého působení dostal do Salonu vín 
ČR. 

„Je pro nás velkou ctí být po tak krátké době 
ve společnosti stovky těch nejšpičkovějších 
vín z celé republiky. Tohoto ocenění si 
velice vážíme, utvrdilo nás, že víno děláme 
správně a bezchybně. Nejde jen o výsledky 
v soutěžích, ale také sami návštěvníci vinařství 
či různých akcí spojených s degustací našich 
vín nám velice často skládají poklonu nad 
tímto výborným vínem,“ říká majitel vinařství 
Petr Polický.

Do soutěže jsme nepřihlásili pouze jedno 
víno. Horkým favoritem byl také Sauvignon 
2015 v pozdním sběru. V hodnocení o 200 
nejlepších vín ČR vybojoval krásnou stříbrnou 
medaili.

Během roku jsme se zúčastnili různých 
vinařských soutěží a výstav, kde bylo 

naše Veltlínské vysoce hodnoceno. První 
vlaštovkou bylo ocenění ze soutěže 
O Hustopečskou pečeť. Následovala zlatá 
medaile Vinařské Litoměřice, Král vín 
a Šampion bílých vín na zdejším Májovém 
koštu. Díky této řadě ocenění jsme se 
odhodlali pro registraci také v Národní 
soutěži vín a nelitovali jsme.

Vína můžete ochutnat a zakoupit každý 
všední den přímo ve Vinařství Starý vrch nebo 
si můžete naplánovat výlet do hlavního města 
vína a ochutnat to nejlepší ve valtickém 

zámku v Salonu vín ČR, který je otevřen od 
začátku února.

Další velkou příležitostí, kdy můžete 
ochutnat naše víno přímo ve Vinařství 
Starý vrch a užít si skvělou atmosféru, jsou 
Slavnosti mandloní a vína 25. března. Kromě 
ochutnávky vín Vás čeká také občerstvení 
v podobě mandlových chuťovek, prohlídka 
provozu vinařství a pro děti máme připraveny 
jarní tvořivé dílničky.

Přijďte si užít příchod jara do Vinařství Starý 
vrch. Těšíme se na Vás.               Marie Lukešová

Sklepmistr Ondřej Lukeš (2. zleva) přebírá ocenění.
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Společnost Dřevomonta s.r.o.
se sídlem Brněnská 454, Židlochovice

přijme do trvalého pracovního poměru 
zájemce o volné pozice

 • Truhlář
• Truhlář pro obsluhu CNC strojů

Požadujeme: vyučen v oboru, praxe 
výhodou, mzda a nástup dle dohody. 

lnformace:
Řežábek Aleš, mobil: 605 299 98B.
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INZERCE
INZERCE  OBČANSKÁ
• Vinař koupí nemovitost s vinným 
sklepem. Tel.: 737 735 172

· Hledám ke koupi BYT. 2+1 (3+1) OV.
Tel.: 723 981 859

• Hledám ke koupi menší rodinný domek 
max 3+1 se zahradou. Tel.: 704 206 035. 
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HUSTOPEČSKÉ SKÁKÁNÍ AGROTEC 2017
SPORT

První únorový týden se konal již 18. ročník 
mítinku Hustopečské skákání Agrotec 
2017. Tento ročník nejlepšího českého 
skokanského závodu nepřinesl překonání 
hustopečských rekordů, ale spousta výškařů 
si na něm za jásotu publika skočila svůj 
osobní rekord. Kvůli nemocem a zranění 
sportovců se neopakovala italská nadvláda 
minulých ročníků, ani se nekonal očekávaný 
souboj mezi naším Jaroslavem Bábou a 
Britem Chrisem Bakerem. 

Pořadatelé hodně sázeli na soutěž žen, ale 
výškařky neměly formu a skončily na výšce 
192 cm. Na čtvrtý pokus ji zdolala pouze Britka 
Morgan Lake. Soutěž mužů přinesla mnohem 
větší napětí a emoce, protože Mexičan Edgar 
Rivera a Polák Sylwester Bednarek si získali 
davy v publiku. Výška 230 cm znamenala pro 
oba potvrzení osobních rekordů a Sylwester 
Bednarek si za ni odnesl zlatou medaili. 

Vítězkou soutěže žen se stala Britka 
Morgan Lake 

Před pátou hodinou odpoledne byl 
slavnostně zahájen hlavní závod žen. Na 
zahajovacím ceremoniálu zatancovaly děti ze 
skupiny Move Around a moderátoři následně 
probrali historii i současnost výškařského 
mítinku Hustopečské skákání. Publiku se také 
představili ambasadoři Zuzana Hlavoňová, 
Dietmar Mögenburg, Tomáš Janků a Radek 
Juška. Dálkař Juška zavzpomínal s úsměvem 
na svoje výkony ve skoku vysokém: „Můj 
osobní rekord do výšky je 187 cm, ale mám to 
nůžkama, protože já jsem nikdy fl opa skákat 
neuměl.“ Představili se i hosté, například 
olympijští vítězové střelec David Kostelecký 
a gymnastka Věra Růžičková, která chválila 
sportovce: „Těší mě zájem dětí o sport.“

Slavnostní úvod byl zakončen představením 

a přivítáním 12 závodnic, které doletěly 
z celého světa. Už výška 189 cm dala 
výškařkám zabrat a pokračovaly po ní jen 
sportovkyně – Britka Morgan Lake a Ukrajinka 
Yuliya Levchenko. Třetí pokusy na výšce 192 
cm nevyšly ani jedné, a protože jejich výkony 
byly stejně kvalitní po celou dobu, čekal na 
závodnice čtvrtý pokus. V roztleskané hale 
tuto laťku překonala Morgan Lake a získala 
zlatou medaili. Druhé místo tedy čekalo na 
Yuliyi Levchenko a třetí místo vybojovala 
Švédka Sofi e Skoog za 186 cm. „Jsem velmi 
šťastná, líbí se mi tyto závody a atmosféra 
tady,“ neskrývala své nadšení britská 
výškařka Morgan Lake.  Českým závodnicím 
Elišce Klučinové a Ladě Pejchalové se stala 
laťka ve výšce 186 cm osudnou. 

Závěr 18. ročníku Hustopečského skákání 
byl plný emocí

Hlavní závod mužů měl také své slavnostní 
zahájení. 13 závodníků se nachystalo na start 
a někteří z výškařů začínali na výšce 210 
cm, kterou ovšem hravě překonali. Českou 
republiku zastupoval Martin Heindl, který si 
v Hustopečích vytvořil, za obrovského jásotu 
všech přihlížejících, nový osobní rekord 223 
cm a na této výšce zakončil i své působení 
v tomto závodě. 

Laťka ve výšce 226 cm začala být pro 
výškaře kritická, protože se pohybuje kolem 
čísla osobních rekordů většiny závodníků. Za 
atmosféry upřímného fandění, kdy většina 
publika stála a tleskala, ji ale na třetí pokus 
zvládlo pět výškařů. 228 cm, vyrovnaný 

Hustopečské skákání Agrotec 2017 nabídlo emoce

Závěrečné fotografování atletů.

Zlatou medaily získala Morgan Lake za výšku 192 cm. Vítěz Bednárek děkoval za skvělou atmosféru.
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nejlepší světový výkon tohoto roku, nakonec 
skočil pouze Polák Sylwester Bednarek. 
Mexičan Edgar Rivera a Řek Konstadínos 
Baniótis skok v této výšce překvapivě 
vynechali. 

Sylwester Bednarek předvedl svou skvělou 
formu a většinu skoků zvládl na první pokus. 
Následně po osmi letech vyrovnal svůj 
osobní halový rekord na výšce 230 cm. V této 
fázi závodu bohužel odstoupil Konstadínos 
Baniótis kvůli problémům s kotníkem. 
Boj o zlatou medaili tak pokračoval mezi 
Sylwesterem Bednarkem a Edgarem Riverou, 
který si na výšce 230 cm také zopakoval svůj 
osobní rekord. Posunutí laťky na 232 cm už 
bylo pro oba atlety skutečnou výzvou. Jejich 
pokusy byly velmi nadějné, ale bohužel 
nakonec neúspěšné.

Zlatou medaili si vybojoval Polák Sylwester 
Bednarek a stříbrnou medaili získal Mexičan 
Edgar Rivera, oba za výšku 230 cm. Bronz 

si odnesl Brit Chris Kandu, který skočil 
krásných 226 cm. Bednarek byl s výkonem 
velmi spokojený: „Cítím se v pohodě, mám 
to tady rád a vyhrávám,“ reagoval na získání 
zlaté medaile. 

18. ročník Hustopečského skákání Agrotec 
2017 nabídl publiku strhující emotivní 
podívanou a sportovcům možnost bojovat 
o umístění, a hlavně i pokoření osobních 
rekordů na výškařském mítinku, který byl 
zařazen mezi deset nejlepších mítinků světa. 

„Jsem velmi spokojený. Na začátku to 
vypadlo, že se tady dnes nic pořádného 
skákat nebude. Po všech těch peripetiích, 
které provázely letošní ročník, a my jsme dost 
těžce dávali dohromady startovní listinu, 
se to najednou na výšce 226 cm zlomilo. 
Závodníci to začali skákat, v hale se najednou 
proměnila atmosféra a celé to skončilo na 
dvou nejlepších světových výkonech roku,“ 
uvedl ředitel mítinku Zbyněk Háder.                -ves-

DORPROVODNÉ SOUTĚŽE

Mladší žákyně
1. Klementová Klára JAC Brno 149
2. Jakudisová V.  ASK Blansko 149
3. Myšková Tereza JAC Brno 146

Mladší žáci
1. Fabikovič D. Břeclav – Slov. 145
2. Struška Richard Břeclav – Slov. 140
3. Radkovič Marek Břeclav – Slov. 140
3.  Novosad Pavel AK Zlín 140

Starší žákyně
1. Křejčiříková Klára JAC Brno 170
2. Horváthová M. AHA Vyškov 155
3. Stehlíková Denisa At. Hustopeče 150

Starší žáci
1. Petrjanoš Jakub Lok. Břeclav 171
2. Slivoň Erik ZŠ Komenského  168
3. Mlečka Radim BYAC Brno 160
3.  Prokop Roman AK Zlín 160

Dorostenky
1. Sajdoková Bára TJ TŽ Třinec 173
2. Bravencová Anna Lok. Břeclav 168
3. Jaškina Anna Olymp Praha 168

Dorostenci
1. Novosad Adam AK Zlín 190
2. Kusák Karel AK Zlín 180
3. Hovězák Filip At.Hustopeče 175

Juniorky
1. Chigbo Aďora Velká Británie 180
2. Zavilinská Monika AK Junior Holič 177
3. Buchlovská Eliška USK Praha 173

Junioři
1. Khan Joel Velká Británie 211
2. Vodák Ondřej Univerzita Brno 206
3. Odstrčil Martin AK Olomouc 202

Ženy B
1. Bortwick Emily Velká Británie 183
2. Strachová Nikola Olymp Praha 173
3. Kažimirová Mir. Slovensko 173

Muži B
1. Gale Tom Velká Británie 217
2. Grimsey William Velká Británie 210
2.  Abdu Nuh Aspire Ac. Qatar 210

Zvučná jména ambasadorů jsou 
již neoddělitelnou součástí mítinku 
Hustopečské skákání. 18. ročník zaštítili: 
česká rekordmanka ve skoku vysokém 
Zuzana Hlavoňová, stříbrný medailista 
z ME 2006 ve skoku vysokém Tomáš Janků, 
stříbrný medailista z HME 2015 v dálce 
Radek Juška a olympijský vítěz ve skoku 
vysokém Dietmar Mögenburg. Starostka 
Hana Potměšilová přivítala část ambasadorů 
v obřadní síni radnice, kde jim představila  
město Hustopeče a pohostila hustopečským 
vínem.   

Dietmar Mögenburg byl z přivítání nadšen 
a pochvaloval si, že se dozvěděl informace o 

historii města. „Toto přivítání velmi oceňuji, 
protože čím jsem starší, tím víc se zajímám 
o regionální historii, jak lidé žili apod.,“ 
uvedl Mögenburg. Olympionik Mögenburg 
měl kromě pozice ambasadora i jiné 
povinnosti - na závody také doprovázel svou 
dceru Katarinu, která závodila v kategorii 
Ženy A. Cíleně ji ovšem ke svému sportu 
nevedl. „Stalo se to pouhou náhodou. 
Předpokládám, že kdybychom byli například 
tenisti a trávili spoustu času na kurtu, tak by 
mohla být tenistka. Ale my jsme byli atleti 
a spoustu času trávili na stadionu,“ řekl 
s úsměvem Mögenburg. 

-ves-

Starostka přijala ambasadory na radnici

Dietmar Mögenburg při přijetí u starostky.

Sponzoři:
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2. liga mužů skupina B
1. TJ Nový Jičín 16 16 0 0 0 160:58 48
2. TT Moravský Krumlov 16 11 1 4 0 143:96 39
3. SKST Baník Havířov C 16 11 0 5 0 135:98 38
4. TJ Agrotec Hustopeče 16 10 1 5 0 144:105 37
5. EXITERIA KST Jeseník 16 10 1 5 0 135:109 37
6. TJ Ostrava KST C 16 8 0 8 0 124:112 32
7. TTC Moravská Slavia Brno B 16 6 1 9 0 107:130 29
8. KST Blansko 16 6 1 9 0 121:139 29
9. ASK Tatra Kopřivnice 16 6 1 9 0 108:131 29
10. TTC Frýdlant 16 4 1 11 0 93:138 25
11. KST Zlín 16 3 2 11 0 96:143 24
12. SK Přerov 16 0 1 15 0 52:159 17

STOLNÍ TENIS

Bitva jako řemen se odehrála v sobotu 11. 
února 2017 v hustopečské herně stolního 
tenisu. Chtěli-li si domácí udržet alespoň 
teoretickou naději na postup do play-off , 
museli bezpodmínečně porazit druhý celek 
tabulky Moravský Krumlov, který se netajil 
postupovými ambicemi. A od samého 
začátku to bylo naprosto vyrovnané utkání 
se spoustou dramatických zápasů, které 
mnohdy končily tím nejtěsnějším poměrem 
3:2 na sety. Po úvodních čtyřhrách byl stav 
nerozhodný 1:1 a stejně tak pokračovalo celé 
utkání, domácí sice na začátku vedli 4:2, ale 
hosté vyrovnali na 5:5, dále byl stav 7:7 a až 
poté se domácí utrhli do vedení 9:7, hosté sice 
snížili na 9:8, ale v posledním zápase dovršil 
svůj nejlepší letošní výkon Petr Hoferik a 
dotáhl tak svůj tým k celkovému vítězství.

Petr Hoferik byl skutečně vynikající, všechny 
svoje zápasy vyhrál naprosto hladce 3:0 na 
sety. Výborně ho doplnil Antonín Schwarzer, 

který vyhrál tři zápasy a Janoušek přispěl 
dvěma body. Bohužel nedařilo se vůbec Pavlu 
Hortovi, kterého po dvou porážkách vystřídal 
Filip Růžička, ale ani ten nebodoval. Agrotec 
se tak přiblížil druhému místu, na které 
tak nyní ztrácí pouze dva body. Rozhodne 
následující dvojkolo, ve kterém Hustopeče 

i  Moravský Krumlov zajíždí na stoly 
vedoucího celku Nového Jičína a poté do 
Jeseníku. Boj zde bude rozhodujícím bojem 
o postup do play-off .

Jan Matlach, 
předseda TJ Agrotec Hustopeče

Agrotec Hustopeče – Moravský Krumlov 10:8
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Hoferik má formu. Janoušek přispěl dvěma body.

Ve čtvrtek 26. ledna se konal přebor města 
Hustopeče ve skoku vysokém – Hustopečská 
laťka. Městská sportovní hala byla plná dětí, 
které se zde svými dosaženými výsledky 
mohly kvalifi kovat na Hustopečské skákání. 
Hustopečská laťka je již tradičním závodem, 
kterého se účastní děti v kategoriích 
přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost. 
„Na laťce vždy soutěží žáci hustopečských 
škol a samozřejmě členové atletického 
oddílu SK Atletika Agrotec. Každý rok to bývá 
přes sto mladých atletických adeptů,“ uvedl 
pořadatel Zbyněk Háder.

Kvalifi kace na velkou soutěž Hustopečské 
skákání se dělá na základě dosažených 

výkonů. „Na soutěž se většinou dostanou 
vítězové a medailisté. Dokonce se často 
stává, že v některých kategoriích je úroveň 
natolik vysoká, že postupuje i prvních pět 
nebo šest dětí,“ dodal Háder. O medaile 
na Hustopečském skákání děti bojovaly 
ve čtvrtek 2. února. Dorostenci soutěžili 
až v sobotu 4. února, kdy je na startech 
následně vystřídala česká i světová výškařská 
špička. Medaile z Hustopečského skákání si 
odnesli tito kvalifi kovaní sportovci: Denisa 
Stehlíková (3. místo), Erik Slivoň (2. místo) 
a Filip Hovězák (3. místo).

-ves

Děti soutěžily na Hustopečské laťce

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

Více zde: www.pastviny-kurdejov.cz/aktualne/ 
Kontakt: Kateřina Lempartová, tel.: 776 219 319, klempart@seznam.cz

Nabídka táborů: léto 2017
Příměstské tábory Hatátitlá
(naše klasika, koně, sport, přiroda, tvoření, pro děti od  5 let)
Termíny: 3.–7. 7. 2017 | 10.–14. 7. 2017                                         

Pobytové tábory Taneční s koňmi
(tanec – Art Factory, koně, příroda, pro děti od 6 let)
Termíny: 23. 7. -29. 7. 2017 | 30. 7. – 5. 8. 2017

Víkendové hrátky  nejen s koňmi
(sport, zábava, koně, tvoření, příroda, pro děti od 5 let) 

Pálení čarodějnic: 29. 4. 2017

Hubertova jízda aneb veselé loučení
s jezdeckou sezónou: 15. 10. 2017
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Restaurace U Halmů

Řízky na mnoho způsobů
Jsme nekuřácká restaurace.

Hustopeče, Brněnská 1
Tel.: 519 413 921

Vás zve ve dnech 10. – 11. března 2017
na

ŘÍZKOVÉ HODY
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FOTBAL

V sobotu 18. února byla městská sportovní 
hala plná mladých fotbalistů. Konal se 
zde Turnaj mini přípravek, který pořádal 

Fotbalový klub Hustopeče. Turnaj je určen 
nejmenším fotbalistům, ročník 2010 
a méně. Nehraje se na body, ale na zážitky. 

Každý zúčastněný si odnese medaili. V hale 
soutěžilo sedm týmů a mezi chlapci bylo 
vidět i holčičky. „Turnaj je určen primárně pro 
ty nejmenší, nehrajeme na výsledky, snažíme 
se, aby je to bavilo a nedívali se kolik to je 
a kdo dal kolik gólů. V tomhle ročníku je 
veliký rozdíl ve výkonnosti,“ vysvětlil trenér 
mini přípravky Michal Vlk.  

Fotbalová mini přípravka začala 
v Hustopečích trénovat teprve před rokem 
a půl, chlapci trénují až třikrát týdně. Děti 
byly dřív sloučené v mladší přípravce. 
Kvůli velkému zájmu mladších chlapců se 
přípravky rozdělily. „V přípravce máme téměř 
25 dětí. Kluci mají za sebou už deset turnajů 
po celé republice a byli jsme i v zahraničí,“ 
doplnil Vlk. „Myslím, že máme velmi dobrý 
tým, trénujeme teprve chvíli a už teď 
porážíme velké a silné týmy. Máme opravdu 
výbornou základnu, takže si myslím, že do 
budoucna máme na čem stavět,“ uzavřel 
Vlk. Další turnaj fotbalové mini přípravky je 
plánovaný na sobotu 13. května.
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Hustopečský fotbal má do budoucna na čem stavět
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Zápas mini přípravky FC Hustopeče.
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Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 16. 2. 2017

Poděkování

Jak tiše žila,
tak tiše zemřela.

Skromná ve svém životě,
veliká ve své lásce a dobrotě.

Dne 9. března před 4 lety nás opustila naše milá
manželka, maminka, babička a teta,

paní JARMILA HOLCAPFLOVÁ

S láskou a s bolestí v srdcích vzpomínají manžel, děti Jarmila, 
Pavel a Ladislava s rodinami.

Přátelé a známí, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Jubilanti v měsíci lednu 2017
10.01.1936  Stanislava Svobodová
12.01.1926  Anežka Jakešová
15.01.1932  Libuše Veselá
19.01.1936  Jan Machač
20.01.1927  Anna Machová
20.01.1927  Milada Sehnalová
20.01.1932  Marie Zhejbalová
20.01.1937  Ludmila Jarošová
22.01.1936  Marie Otýpková
26.01.1929  Jarmila Kadrnková
27.01.1930  Marie Horáčková
27.01.1934  Josef Svoboda

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni
 v srdcích naše vzpomínky.

Dne 7. března vzpomeneme šesté smutné výročí 
úmrtí naší maminky, babičky,

 paní LUDMILY KILÁNOVÉ z Hustopečí

S láskou v srdcích vzpomíná syn
 a dcery s rodinami.

Co osud vzal, to nevrací, 
i když nám srdce krvácí, to ráno stále bolí,

 zapomenout nám nedovolí…

Dne 17. března 2017 tomu bude 5 let,
 co nás navždy opustila naše drahá maminka,

paní ANEŽKA KOPULETÁ 

a dne 1. srpna 2017 tomu budou tři roky,
 co nás navždy opustil drahý tatínek, 

pan FRANTIŠEK KOPULETÝ

S bolestí v srdci vzpomíná 
dcera Dagmar s manželem Janem 

a vnučky Dagmarka, Jaruška. 

A láska zůstala 
navzdory smrti 

Dne 13. března uplyne rok 
kdy nás nečekaně opustila 

EVA HORÁKOVÁ z Hustopečí

S láskou vzpomínají dcera Anička,
 maminka a sourozenci s rodinami. 

Nikdy nezapomeneme na toho,
koho máme rádi. 

Dne 29. března uplyne 11 let od úmrtí
pana OLDŘICHA BABÁČKA z Hustopečí

Vzpomínají Radek a Lidka.  

Jménem pracovníků sociálního odboru a sociální komise 
bych chtěla poděkovat za dlouholetou spolupráci 

panu MVDr. FRANTIŠKU NOSKOVI

Chtěla bych se rozloučit s výjimečným člověkem, který nám vnášel 
optimismus do společných setkání a předával cenné rady. 

Tímto vyjadřuji upřímnou soustrast pozůstalé rodině.

Za sociální komise MěÚ Hustopeče
předsedkyně Antonie Koblihová  

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

www.hustopece.cz

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