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Město získalo dotaci na vybudování záchytných parkovišť

V září nastoupí do základních škol kolem stovky prvňáčků

O Hustopečskou pečeť: milovníci vína koštovali

Lidé na celém světě slavili Den Země

Stolní tenisté postoupili do první ligy
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Vážení spoluobčané,
měsíc duben nám přinesl chladno, déšť i mrazíky. 

Teplého počasí jsme si příliš neužili, a to jsme na 
tom byli podstatně lépe, než lidé v jiných koutech 
naší vlasti. Tak věřme, že pranostika Studený máj 
v stodole ráj se nevyplní a konečně si začneme 
užívat hřejivého sluníčka, které potřebuje celá 
příroda.

Mimořádný zájem sklidila soutěžní přehlídka 
vín O Hustopečskou pečeť s rekordním počtem 
přihlášených vzorků. Ve městě se sportovalo, 
soutěžilo a vůbec kulturně žilo, ale myslelo se i na 
přírodu. Probíhaly nejen tradiční aktivity v rámci 
Dne Země a Ukliďme Česko, ale také aktivita, 
která je netypická tím, že ji iniciovali žáci školou 
povinní a měla úspěch i mimo Hustopečsko. 
Nazvali ji Vodu z kohoutku, nebo život! a dočtete 
se o ní uvnitř časopisu. Svoje místo mezi aktivitami mladých lidí si po právu vydobyl také festival 
Hafo fest, který se tradičně konal v M-klubu a jeho přilehlém okolí.  Velké oblibě se v celé republice 
těší pálení čarodějnic. Internet byl plný pozvánek, událostí, fotografi í. Na naši Pavučinu přiletěly 
malé i velké čarodějnice a uspořádaly zde svůj rej. 

Potřetí se v Hustopečích jel závod horských kol známý jako Kolo pro život. Víc jak tisícovka 
cyklistů z celé republiky si změřila síly na trasách, které vedly v kopcovitém terénu mezi sady 
a vinohrady. V některých místech byl terén poznamenán deštivým počasím předcházejících dní.

Z investičních akcí byla dokončena spojka ulic Brněnská a Šafaříkova, kde k novému chodníku 
a osvětlení přibyl asfaltový povrch komunikace. V návaznosti na tuto akci připravujeme úpravy 
okolí směrem k ul. Brněnská. Poslední úpravy ve spolupráci s obyvateli se také dokončují na ulici 
Nerudova, kde vznikly nové chodníky, parkovací plochy a komunikace. 

Město uspělo s žádostí na výstavbu nových záchytných parkovišť kolem vlakového 
a autobusového nádraží. Jde o investici za 18 milionů korun se spoluúčastí města ve výši 
2,7 milionu korun. Práce začnou ještě v tomto roce, hlavní část investice ale proběhne v průběhu 
roku 2018 v závislosti na zahájení modernizace vlakového nádraží.

V souvislosti s obcemi a jejich rozvojem ve 21. století se stále více mluví o moderních 
technologiích, například o tzv. metropolitních sítích, které znamenají budování optických sítí. 
Vedení města nechalo vypracovat návrh metropolitní sítě Hustopečí, kterou bychom se zařadili 
k tzv. Smart Cities, tedy chytrým městům, a mohli využívat postupně všechny možnosti, které 
nabízí. 

Vážení spoluobčané,

v květnu se kromě tradičních akcí uskuteční první ročník celostátní aktivity s názvem ZUŠ Open, 
kterou zaštítila a propaguje sopranistka Magdalena Kožená. V úterý 30. května proběhnou na 355 
místech České republiky koncerty, výstavy, dílny, které mají zviditelnit práci a aktivity základních 
uměleckých škol. http://www.zusopen.cz/aktuality/pustte-si-video-spot-s-magdalenou-
kozenou-od-alice-nellis/ Přijměte pozvání na koncert na náměstí nebo do prostor školy. 

Hana Potměšilová, 
starostka

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

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

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

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

Zastupitelé se sešli na svém XXI. zasedání 
ve čtvrtek 20. dubna 2017. Jednali mimo jiné 
o vybudování metropolitní sítě, výstavbě 
bytového domu na ulici Nová, o získané 
dotaci na vybudování parkovišť a schválili 
závěrečný účet města Hustopeče za rok 2016 
a rozpočtové opatření č. 3.

Město získalo dotaci na vybudování 
záchytných parkovišť

Město Hustopeče uspělo se svou žádostí 
o dotaci z tzv. Výzvy č. 24 o výstavbě 
a modernizaci přestupních terminálů. Ta se 
vztahovala na záchytné parkovací plochy 
ve vzdálenosti do 150 metrů od nádraží. 
Celková kapacita městské odstavné plochy 
bude rozšířena asi o 120 parkovacích míst. 
Plánované výdaje jsou přes 18 milionů 
korun, z rozpočtu města půjde na zbudování 
parkovišť 2,7 mil. korun. 

Město bude budovat metropolitní síť
Vedení města nechalo vypracovat návrh 

metropolitní sítě města, díky které by se 
v budoucnu spojily všechny městské objekty 
optickou sítí. Hustopeče by se tak zařadily mezi 
Smart Cities, tedy chytrá města, která mohou 
využívat moderních technologií například 
pro odpadové hospodářství, statickou 
i dynamickou dopravu (parkování a řízení 
křižovatek) nebo budování veřejných wifi  zón.
V rámci této sítě plánuje město také 
rozmístění kamerového systému. Ten je 
již nyní vypracován pro Dukelské náměstí. 
Počítá se s rozmístěním šesti kamer. Někteří 
zastupitelé vznesli pochybnosti nad možným 
zneužitím kamerového systému ke sledování 
obyvatel. „Tyto obavy jsou neopodstatněné. 
Kamerový systém se bude využívat 
ke zpětnému vyhledávání na základě 
nahlášených incidentů. Pro potřeby města 
Hustopeče není nutný on-line kamerový 

systém, který funguje na principu neustálého 
sledování záznamu. Navíc bude provozován 
Městskou policií Hustopeče bez přístupu 
neoprávněných osob,“ vysvětlil Robert Novák 
z krizového řízení. 

Zastupitelstvo města schválilo navýšení 
rozpočtu města Hustopeče pro rok 2017 
o 1 milion 200 tisíc korun na pořízení 
kamerového systému na Dukelském náměstí.

Plán rozvoje města Hustopeče 2017 - 2022 
dostal zelenou 

Vedení města se rozhodlo v souvislosti 
s potřebou dalšího rozvoje stanovit 
dlouhodobé cíle. Nástrojem stanovení 
a připravenosti je zpracovaný strategický 
rozvojový dokument, který je rovněž 
potřebný v souvislosti s čerpáním dotací 
z Evropských strukturálních a investičních 
fondů v programovém období 2014-2020. 
Plán rozvoje města Hustopeče aktualizuje 
Strategický plán rozvoje města Hustopeče 
(schválený v roce 2009) a Akční plán 
rozvoje města Hustopeče na léta 2010-
2013. Tento dokument není dokumentem 
neměnným, ale je naopak otevřeným, 
přístupným pro nové podněty, okolnosti 
a podmínky, umožňujícím průběžně 
reagovat na měnící se situaci ve městě. 
Schválený dokument určuje priority pro další 
směřování rozvoje města. Bude zveřejněn na 
webu města.

Elektrizace tratě Hustopeče – Šakvice: 
podepsání smlouvy

Zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní se Správou železniční 
dopravní cesty týkající se pozemků v okolí 
železniční trati v tzv. ochranném pásmu. 
Podle posledních informací by se trať měla 
modernizovat v polovině roku 2018.

 

Hospodaření města Hustopeče za rok 2016 
bylo uzavřeno 

Zastupitelstvo města schválilo účetní 
závěrku města Hustopeče za rok 2016 
i závěrečný účet města Hustopeče za rok 2016. 
Jeho součástí jsou údaje o plnění rozpočtu 
příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové 
skladby, údaje o hospodaření s majetkem 
města, fondy i vyúčtování fi nančních vztahů 
ke státnímu rozpočtu a Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet 
byl schválen bez výhrad.

Stížnost investora na rozhodnutí rady 
města

Zastupitelé se zabývali stížností investora na 
rozhodnutí rady města, která dala zamítavé 
stanovisko k projektové dokumentaci 
v předložené podobě. Rozhodla tak mimo 
jiné na základě petice občanů z ulice Nová, 
Střední a Školní, která se týkala jejich 
nesouhlasu s výstavbou bytového domu 
na ulici Nová. Na místě bývalé prodejny 
Diskont chce developer postavit patrový 
bytový dům o deseti bytových jednotkách. 
Sousedé nesouhlasili se stavbou domu 
z důvodu snížení soukromí, zvýšení hluku, 
budoucích problémů s parkováním a změnu 
současného rázu ulice. Přítomní občané, 
investor i zastupitelé o problému diskutovali. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí petici občanů 
a schválilo zamítavé stanovisko rady města.

Rozpočtové opatření na rok 2017 č. 3 
schváleno

Zastupitelé po delší diskuzi schválili 
rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2017, jehož 
součástí jsou prostředky na rekonstrukci 
a přestavbu kina na multifunkční zařízení ve 
výši 32 milionů korun.

-ves-

Město získalo dotaci na vybudování záchytných parkovišť

Radní se sešli na 62. schůzi v úterý 4. dubna 
2017. Jednali o projektu Šachy na ulici, 
prodloužili, dodatkem ke smlouvě, pronájem 
gotické truhly, schválili výsadbu nového 
smrku na náměstí, zabývali se rekonstrukcí 
letního koupaliště a osvětlením významných 
památek na Dukelském náměstí. 

Osvětlení památek na Dukelském náměstí
Tři historické objekty a zároveň důležité 

dominanty na Dukelském náměstí budou 
osvětleny. Jedná se o radnici, kašnu a morový 
sloup. Budova radnice byla zbudována 
v roce 1906 v novorenesančním stylu podle 
projektu profesora Ferdinanda Hracha. 
Je to tříposchoďová budova s mohutnou 
věží a sídlí v ní orgány a organizační složky 
města Hustopeče. Pozdně renesanční 
kašna, postavená v roce 1595, je lidově 

nazývaná Žumberák. Dominuje spodní 
části Dukelského náměstí a čeká ji celkové 
zrestaurování, na které je radou města 
vyhlášena výzva na podání nabídky. Sloup 
Nejsvětější trojice je vysoký téměř 15 metrů 
a byl postaven z pískovce v barokním slohu 
v roce 1736. Poslední dominantou náměstí je 
kostel sv. Václava, ale ten nepatří do majetku 
města, spravuje ho Římskokatolická farnost 
Hustopeče.

Navržené venkovní osvětlení objektů bude 
pomáhat dotvářet obraz místa, dokáže 
vytvořit poutavou atmosféru a zesílit pocit 
z detailů i stavby objektů. 

Šachy na ulici brzy v Hustopečích
Město Hustopeče se brzy připojí k projektu 

Šachy na ulici, který vznikl v roce 2014 
v Praze, kdy bylo rozmístěno prvních pět 

šachových stolků. Šachový stolek a dvě 
místa k posezení jsou vytvořené z betonu 
v jednoduchém designu. Figurky si hráči 
mohou přinést vlastní nebo si je budou 
moci zapůjčit na určeném místě. Nyní je 
úkolem Školské a kulturní komise vybrat 
nejvhodnější místo, kde bude šachový stolek 
umístěn. Mělo by se jednat o dobře dostupné 
veřejné prostranství.

Pronájem gotické truhly prodloužen
Gotická truhla, jedna z nejstarších 

dochovaných památek v Hustopečích, byla 
nalezena ve sklepení původního kostela. Její 
původ je odhadován na 14. století a majitelem 
truhly je Římskokatolická farnost Hustopeče. 
Smlouva o jejím pronájmu byla dodatkem 
prodloužena a vzácná historická truhla tak 
bude nadále ke zhlédnutí ve stálé expozici 

Z jednání rady: Dominanty náměstí čeká osvětlení



HUSTOPEČSKÉ LISTY 5 • 17

| 3 | 

dějin města. Ta je umístěna v Městském 
muzeu a galerii Hustopeče v domě U Synků 
na Dukelském náměstí.  

Dojde k vysazení nového smrku
Na Dukelském náměstí byl vysazen nový 

dvoumetrový smrk omorika, jedná se o užší 
variantu smrku. Poroste vedle stávajícího 
stromu. Ten byl vysazen pravděpodobně 
v roce 1957 a bohužel je již ve špatném stavu. 
Předpokládá se, že během několika let bude 
muset být pokácen. Smrk na Dukelském 

náměstí plní v současné době důležitou 
funkci jako bod pro setkávání lidí, hlavně 
během adventní a vánoční doby.  

Plánuje se rekonstrukce letního koupaliště
Rada města schválila nejvhodnější fi rmu 

na zpracování projektové dokumentace 
na úpravy venkovního koupaliště. Letní 
koupaliště má za sebou již 21 let provozu a 
průměrnou roční návštěvnost 33 tisíc lidí. 
V budoucnu jsou nutné stavební úpravy 
povrchů a ploch tak, aby odpovídaly 

vyhlášce krajské hygienické stanice. Plánuje 
se přejít na moderní keramické povrchy 
u ochozů, odtokových žlabů a přelivných 
hran. Předpokládá se i možná oprava 
bazénových van. Navržený projekt by měl také 
řešit hospodaření s vodou, protože nutnost 
výměny vody podle počtu návštěvníků je 40 – 
120 kubíků vody denně. Ideálně by se mohla 
používat na závlahy v areálu fotbalového 
hřiště nebo na splachování. Vyřešit by se 
měla i bezbariérovost vstupu do bazénů. 

-ves-

Na projektech modernizace škol a bazénu, 
rekonstrukce budovy kina, nové Pavučině, 
atletickém oválu či obnově budovy bývalé 
střelnice pracují již několik měsíců týmy 
vedení a zaměstnanců města. Odpovědní 
zástupci je prezentovali v pondělí 3. dubna 
v M-klubu občanům. Investiční akce jsou 
ve fázi projekčních prací, některé čekají na 
vyjádření stavebního úřadu a čtyři z nich 
jsou již ve fi nální podobě a vedení požádalo 
o fi nanční podporu z grantů a dotací.

Z výzvy Integrovaného regionálního 
operačního programu bojují o dotaci 

obě hustopečské školy. Základní škola 
Komenského s projektem za 43 milionů 
a Základní škola Nádražní s projektem za 
necelých 13 milionů korun. Jasno by mělo být 
až v druhé polovině roku. „Cílem je zejména 
bezbariérovost. Ta je nutná pro pohyb 
hendikepovaných dětí i těch s běžnými 
problémy, jako je například zlomená noha. 
Navýší se i počet učeben a žáci se můžou těšit 
na modernější vybavení,“ uvedl místostarosta 
města Bořivoj Švásta.

Vyššího komfortu by se měli dočkat také 
návštěvníci sportovních zařízení města. 

Ve hře je vybudování nového atletického 
oválu na místním stadionu. O dotaci žádá 
Tělovýchovná jednota Agrotec. Peníze 
z rozpočtu města pokryjí spoluúčast. Čas se 
podepsal i na krytém bazénu. „Projekt za 
téměř 11 milionů korun řeší bezbariérovost 
a samozřejmě také celkovou modernizaci 
vnitřních prostor,“ doplnil Švásta.

Pro obě sportoviště se vhodný dotační titul 
objevil na Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy. Převis žádostí byl obrovský, 
a tyto projekty neuspěly. V druhém, 
červnovém kole, ministerstvo počítá 

Investiční projekty stojí na startu. Které vyrazí?

Gotická truhla ve stálé expozici.
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Radní se sešli na 63. schůzi v úterý 
18. dubna 2017. Jednali o možnostech 
veřejného osvětlení na ulici Habánská, 
úpravách v ulici Pitnerova a Svat. Čecha, 
o ceně vstupného na Burčákové slavnosti 
a o výsadbě stromů u nové soukromé stavby 
ve směru na Starovičky. 

Soukromá fi rma staví skladovou halu ve 
směru na Starovičky

Hustopečská soukromá fi rma MOSS 
Logistics s. r.o. plánuje rozšíření svého 
areálu. U kruhového objezdu, ve směru na 
Starovičky, vznikne nová skladová hala MOSS 
- Megahall o rozloze jednoho hektaru. Na 
místě stavby je nutné udělat sítě, zavést plyn 
a vodu. Vybudovaný vodovodní řád by mohl 
sloužit i Herbenově farmě. V projektu stavby 
se počítá s vlastní čističkou vod. Odbor 
životního prostředí uložil fi rmě výsadbu 
nejméně 26 stromů s obvody kmenů 12 – 14 
cm vedle haly na pozemku města, protože 
tato velká stavba naruší stávající krajinný ráz 
a výsadba zeleně ji lépe zasadí do okolí. 

Osvětlení v ulici Habánská: obyvatelé 
nabízejí své pozemky 

O tom, že obyvatelé domů a vlastníci sklepů 
v Habánské ulici požádali o umístění alespoň 
dvou lamp veřejného osvětlení, jsme již 
informovali. Provedení instalace veřejného 
osvětlení v této lokalitě se pozastavilo z toho 
důvodu, že město zde nevlastní vhodné 
pozemky a požádalo o převod pozemků 
z majetku státu do svého vlastnictví. Bohužel 
se jedná o dlouhý proces. Proto předložili 
vlastníci pozemků v ulici Habánská návrh 
na možnost umístění veřejného osvětlení 
na hranici jejich pozemků. Radní pověřili 
Majetkoprávní odbor, aby ověřil možnost 
stavby na cizím pozemku z právního hlediska.   

Na ulici Pitnerova budou zbudována 
parkovací místa  

U křížení ulic Pitnerova a Svatopluka 
Čecha se plánuje několik změn. Stávající 
městská kanalizace se bude převádět 
do vlastnictví společnosti Vodovody 
a kanalizace Břeclav a.s., jakmile se vyřeší 
majetkové poměry s bytovým družstvem 

Pálava a jednotlivými spoluvlastníky. Po 
zaměření kanálu se vyprojektuje plánované 
parkoviště. Parkoviště vznikne na místě, které 
v současnosti užívají obyvatelé k parkovaní 
bez jasného vymezení na stání. Bohužel 
parkují na chodníku a často zajíždí svými auty 
i do zeleně. Také se bude řešit sběrné místo 
na odpady a zbudování nového přístupu do 
základní umělecké školy. Vedení města dále 
plánuje propojit vodovodní řád mezi ulicemi 
Svat. Čecha a Nádražní. 

Vstupenka na Burčákové slavnosti bude 
stát v předprodeji 150 Kč

Burčákové slavnosti, největší událost, 
kterou město Hustopeče pořádá, se bude 
v tomto roce konat v termínu od 5. do 7. října. 
Minulý ročník zaznamenal rekordní počet 
návštěvníků i účastníků tradičního průvodu. 
Ve čtvrtek 1. června začíná předprodej 
vstupenek za cenu 150 Kč. Vstupenky budou 
k zakoupení v Turistickém informačním 
centru v domě U Synků, v sítích Ticketstream 
a SMSticket.

-ves-

Areál soukromé fi rmy se rozšiřuje ve směru na Starovičky

(pokračování na str. 4 )
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V úterý 18. dubna se na hustopečském 
hřbitově konal pietní akt u příležitosti 
72. výročí osvobození Hustopečí od 
nacistické okupace. Rudoarmějci začali 
s osvobozovacím bojem 16. dubna 1945 
v ranních hodinách a po poledni už bylo 
rozhodnuto. Jejich vítězství se tradičně 
připomíná na místním hřbitově, protože 
je zde centrální pohřebiště vojáků Rudé 
armády, druhé největší v kraji. 

Pietní akt začal recitačním 

vystoupením v ruštině v podání studentů 
velkopavlovického gymnázia. „Je pro nás 
velkou ctí zde recitovat, myslíme si, že 
je potřeba podobné tradice zachovávat 
a minulost si připomínat,“ vyjádřil se jeden ze 
studentů gymnázia. „Studenti na podobných 
událostech recitují velmi rádi, protože jsem 
jim vysvětlila, že maminky těchto mladých 
padlých chlapců nedostaly možnost položit 
jim zde květinu a rozloučit se s nimi. My to 
květinou a recitací uděláme za ně,“ doplnila 
jejich učitelka ruštiny Jana Lorenzová. 
Tradice vyučovat ruštinu na Gymnáziu ve 
Velkých Pavlovicích pokračuje a je o ni stále 
zájem. 

Věnce k památníku Rudé armády položila 
starostka města Hana Potměšilová, 
místostarosta Bořivoj Švásta, generální 
konzul Ruské federace v Brně Alexander 
Nikolaevich Budaev, atašé Karina Sultanová, 
náměstek hejtmana Jihomoravského 
kraje Marek Šlapal a Vlastimil Němeček 
ze Společnosti Ludvíka Svobody pro jižní 

Moravu. Proslovy byly velmi emotivní 
a přednášející kladli důraz zejména na mladší 
generaci, která zde byla zastoupena žáky 
z místních škol. „Nejdůležitější poselství všech 
takových aktů je otevřeno do budoucnosti, 
která vychází z poučení z minulosti. Každý 
člověk musí nést břímě povinnosti,“ řekl 
náměstek hejtmana JMK Marek Šlapal. 

Všichni přítomní uctili padlé minutou ticha. 
Na pohřebišti Rudé armády v Hustopečích 
bylo podle předávacího protokolu pohřbeno 
1875 vojáků, z nich 98 důstojníků. Hřbitov 
dnes fi nančně udržuje Ruská federace. 
Památník navštěvují pravidelně příbuzní 
padlých. Bohužel, jelikož se jedná z větší části 
o masový hrob, nemohou návštěvníci vidět 
jméno padlého. To by se mělo v budoucnosti 
vyřešit. „Plánuje se úprava hřbitovní kaple. 
Měl by v ní být umístěn abecední seznam 
všech vojáků, kteří zde leží,“ dodala vedoucí 
městského muzea Soňa Nezhodová. 

-ves-

Hustopečští uctili minutou ticha padlé rudoarmějce  

Pietní akt na hřbitově Rudé armády.
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Ukliďme svět, ukliďme Česko! je 
dobrovolnická úklidová akce, která se na 
celém území České republiky konala druhý 
dubnový víkend. 

Cílem této události je odstranit nelegální 
skládky a nepořádek. Nápady na organizaci 
a užitečné informace jsou uvedeny na webu 
www.uklidmecesko.cz. Do úklidové akce se 
zapojili i hustopečští, kteří se sešli v neděli 
9. dubna na Dukelském náměstí. „Letos se 
Centrum volného času Pavučina zapojilo 
do akce ofi ciálně. Chceme ukázat, že se 
v Hustopečích uklízí,“ vysvětlila pedagožka 
Ingrid Florusová.  Plán akce byl jasný. Na 
náměstí se rozdaly pytle a rukavice. Pak 
si dobrovolníci mohli podle náročnosti 
vybrat trasu sběru a sraz byl na Pavučině. 

„Zhodnotíme si, co jsme našli, opečeme 
si špekáčky a pro děti máme nachystané 
soutěže,“ dodala Florusová.   

Město Hustopeče udržují celoročně 
čisté hlavně pracovníci Městských služeb 
Hustopeče, kteří sbírají odpadky a likvidují 
černé skládky. „Před akcí jsme Hustopeče 
procházeli a byli jsme překvapení, jak 
relativně čistotné občany máme,“ uvedla 
Florusová. 

Nejproblematičtější lokalitou se ukázala 
místa a cesty v blízkém okolí Hustopečí. „My 
jsme šli trasu za dálnicí, kolem zahrádkářů, 
kde mají zahrádky chataři a zahrádkáři, 
a bylo tam hodně odpadu. Hlavně lahví 
od piva a vína,“ okomentovala jedna z 
dobrovolnic vybranou trasu.   

Jarnímu úklidu přírody se věnují 
dobrovolníci i mimo tuto akci. Například 
zaměstnanci odboru životního prostředí 
vyrazili sbírat to, co do přírody nepatří, na 
trase od hustopečských rybníků směrem na 
Starovice.                                                                   -ves-

Místní se zapojili do úklidu města

Místní uklízeli Hustopeče.
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Na začátku dubna se v okolí koupaliště 
staly dvě události zaměřené na zvýšení 
bezpečnosti. Lávka z devadesátých let, 
kterou denně užívají nejen návštěvníci 
bazénu, byla opravena. Rekonstrukce se 
týkala nátěru celé lávky i nosníků, výměny 
dřevěné podlahy a dřevěných výplní zábradlí 

za kovové pozinkové plechy a celkového 
zpevnění lávky pozinkovanými výztuhami.

Také došlo k pokácení topolu u stánku 
se zmrzlinou v areálu parkoviště města. 
Strom byl vzrostlý a korunou zasahoval, jak 
nad parkoviště, tak nad státní komunikaci, 
chodník a elektrické vedení. Byl tak vytvořen 

pěkný a bezpečný prostor, ve kterém nájemce 
zmrzlinového stánku zhotoví posezení a tím 
pádem se zákaznicí nebudou pohybovat 
v blízkosti veřejné komunikace. 

Aleš Proschek, ředitel Sportovní zařízení 
města Hustopeče 

Zvýšení bezpečnosti v okolí koupaliště

s navýšením peněz a šance pro Hustopeče se 
tak zvyšují. 

Pracovní tým připravil projekčně i obnovu 
budovy bývalé střelnice. Ta je nejstarší 
dochovanou budovou v Hustopečích. 
„Podklady jsme již předložili stavebnímu 
úřadu a čekáme na jejich vyjádření,“ upřesnil 
Švásta.

Šanci na získání peněz na nové Centrum 
volného času vidí vedení v dotacích na 

polyfunkční objekty. „Zaměstnanci Pavučiny 
organizují zájmové kroužky či letní tábory 
v provizorních prostorách již řadu let. Oni 
i účastníci všech aktivit si nové zázemí určitě 
zaslouží,“ řekl Švásta.

Objektem určeným k rekonstrukci je 
také budova kina. „Plánujeme vybudování 
kinosálu a současně divadelního sálu. Bude 
to i nové místo pro Turistické informační 
centrum a zázemí organizační složky 

Marketing a kultura. Provedeme i celkovou 
digitalizací kina,“, dodal Švásta. Operační 
programy Evropské unie s penězi na tyto 
aktivity ovšem nyní nepočítají. Jedinou 
podporu nabízí Fond kinematografi e, ta se 
týká pouze digitalizace. Zřejmé je, že vlastní 
peníze na všechno stačit nebudou. Priority 
stanoví vedení města. Důležitou roli sehrají 
i fi nance získané z grantů a dotací.

-hrad-
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Přinášíme pokračování našeho seriálu, 
ve kterém vám představujeme Městský 
úřad Hustopeče. V tomto díle se zaměříme 
na práci tajemníka Pavla Michalici, 
který vám společně se starostkou Hanou 
Potměšilovou představí rozdělení činnosti 
úřadu a vysvětlí význam pojmů samostatná 
a přenesená působnost. 

Tajemník Pavel Michalica je vedoucím 
Městského úřadu Hustopeče. Za plnění úkolů 
v samostatné i přenesené působnosti je 
odpovědný zvolené starostce. Hlavní náplní 
jeho práce je personální činnost, tzn. řízení 
vedoucích jednotlivých odborů, rozdělování 
práce a kontrola jejich činnosti. Pod 
tajemníka je organizačně přiřazena i interní 
auditorka Ludmila Jurasová. Ta se věnuje 
auditu a rozboru hospodaření příspěvkových 
organizací a organizačních složek města.

Tajemník se dále zabývá strategií 
dalšího rozvoje úřadu, jeho modernizací 
a zlepšováním jeho řízení a služeb. „To je 
samozřejmě náročné, zejména po fi nanční 
stránce,“ řekl tajemník Pavel Michalica. 
Proto je získávání dotací na chod úřadu další 
podstatnou činností tajemníka. Vždy je nutné 
mít vizi projektu a bezchybně ho zpracovat. 
Navíc je získání dotace dlouhodobá záležitost 
a projekt se musí stále aktualizovat. 
„V poslední době uspěly v žádosti o dotace 
naše tři projekty. První se týkal strategického 
řízení úřadu, druhý rozvoje e-governmentu. 
Třetí projekt, na který jsem opravdu pyšný, 
se týká úplného elektronického podání,“ 

doplnil Michalica. 
V rozdělení činnosti samotného úřadu je 

vždy nutné odlišovat, co znamená státní 
správa a co je samospráva. „Spíše se 
člověk může setkat s výrazem přenesená 
a samostatná působnost. Ta přenesená, to 
je právě ta státní správa, kdy je na město, 
respektive na městský úřad, přenesena 
činnost výkonu státních orgánů,“ řekl 
Michalica. Do přenesené působnosti tedy 
spadají některé činnosti Odboru životního 
prostředí, Stavebního úřadu, Odboru dopravy 
(přestupky, evidence vozidel, řidičské 
průkazy) či Správního odboru (občanské 
průkazy, pasy, matrika).

Faktem je, že v rámci městského úřadu 
a jeho odborů se obě dvě činnosti velmi 
často kombinují. Činnost samosprávy se 
týká všech věcí zaměřených na město 
Hustopeče jako takové – například pořádání 
kulturních akcí či investiční akce, jako jsou 
různé opravy ve městě nebo údržba města, 
zejména ale nakládání s majetkem města 
a péče o město (odpady, zeleň, čistota 
města aj.). Samospráva má dva základní 
orgány: radu města a zastupitelstvo. „Jsme 
zvolené orgány samosprávy, což znamená, 
že spravujeme město po dobu volebního 
období. To jsou čtyři roky, ve kterých 
naplňujeme volební programy stran, které 
jsou v radě i zastupitelstvu zastoupeny,“ 
vysvětlila starostka Hana Potměšilová. 

Obyvatelé Hustopečí se na vedení města 
často obrací s různými dotazy, dle kterých 

je jasné, že nevědí, že je nutné odlišit státní 
správu a samosprávu. „Stává se, že lidé po 
mně nebo po místostarostovi chtějí vědět, 
zda mají hotové stavební povolení, jestli 
mohou pokácet strom na zahradě apod., 
a my jim odpovídáme, že my spravujeme 
město, které musí v takových situacích 
postupovat stejně jako občan a že uvedené 
záležitosti řeší odbory městského úřadu,“ 
doplnila Potměšilová.

Samospráva města musí také žádat státní 
správu o vyřízení záležitostí dle platných 
zákonů. Například, když chce město něco 
postavit, musí nechat stavbu vyprojektovat, 
vyřídit si všechny povolení apod., stejně jako 
člověk, který staví dům. Město musí také 
hospodařit s určitým omezeným rozpočtem. 
„Rozpočet města má příjmovou a výdajovou 
složku a zároveň jako město máme zřízené 
příspěvkové organizace, které jsou na nás 
vázány svým rozpočtem,“ řekla Potměšilová. 
„Na činnost státní správy dostává Městský 
úřad Hustopeče zhruba 90 % fi nancí ze 
státního rozpočtu,“ doplnil Michalica. 

Pokud si chcete jako občané něco vyřídit, 
ve většině případů o to žádáte státní správu. 
Naopak to, co zařizuje město pro vás, aby 
se vám v Hustopečích lépe žilo, zařizuje 
samospráva. 

V příštím díle našeho seriálu se vám 
představí Odbor kanceláře tajemníka. 

-ves-

Díl 2.: Vedení - úřad a samospráva 

Úspěch minulých ročníků vedl 
hustopečského lékaře Petra Juráka 
k zorganizování dalšího Kongresu ambulantní 
chirurgie. Tentokrát na téma Chirurgie 
a základní metody a postupy v ní. 

Třináctý ročník Kongresu ambulantní 
chirurgie opět přivedl do Hustopečí největší 
kapacity v chirurgii a zhruba šedesátka 
doktorů zaplnila hustopečský Dům zdraví. 
„Jsem velmi rád, že sem stále jezdí elita 
přednášejících z celé republiky a že sem jezdí 
rádi,“ pochvaloval si pořadatel Petr Jurák. 
„Mezi přednášejícími chirurgy byli mimo 
jiné profesor Pirk či dětský chirurg profesor 

Trč,“ dodal Jurák. Toto celostátní setkání 
navštěvují ambulantní chirurgové, nejen 
privátní, ale i z nemocnic. 

Za nápadem na pořádání kongresu 
v Hustopečích stojí myšlenka, že podobná 
setkání nemusí být jenom ve velkých 
městech, protože i malá města mají co 
nabídnout. Tématem letošního kongresu byla 
Základní ambulantní chirurgie. „Věnujeme se 
opravdu nejbazálnější ambulantní chirurgii, 
která se mnohdy může zdát jednoduchá, ale 
je potřeba si ji zopakovat. Jde o to, aby hlavně 
pacienti byli spokojení s naší ambulantní 
chirurgickou péčí,“ vysvětlil Jurák. 

Jedním ze zakládajících členů kongresu 
je i přednosta Kliniky úrazové chirurgie 
Bohunice Michal Mašek, který si nenechal 
ujít téměř žádný ročník. Letos byl jedním 
z přednášejících, hovořil o organizaci 
zdravotnictví. „Kongres navštěvuji, protože 
se rád setkávám s kolegy. Vyměníme si 
zkušenosti, tím urovnáváme cestu pacientům 
k lepšímu ošetření a je to ku prospěchu nám 
i našim klientům,“ uvedl Mašek. 

Lékaři dostali možnost se nejenom 
vzdělávat, ale také si prohlédnout Hustopeče 
a navštívit historický vinný sklípek. 

-ves-

Na Kongres ambulantní chirurgie přijely do Hustopečí kapacity

Pedros, Tisk, Spolák. Postupně pod těmito 
názvy známe restauraci, která je součástí 
budovy společenského domu. Změnou 
prošel nejen název, ale i nájemce. Celá 
budova je majetkem města. Restauraci město 
neprovozuje, ale pronajímá. Nyní byla nějakou 
dobu zavřená. „Ihned jsme vyhlásili záměr 
o pronájmu, poté jsme uvažovali o dalších 

cestách. Ať už o celkové rekonstrukci nebo že 
by restauraci provozovalo město. Nakonec se 
nám podařilo najít nového nájemce,“ vysvětlil 
místostarosta Bořivoj Švásta. Ze strany 
města byly provedeny úpravy interiéru, aby 
restaurace i nadále mohla sloužit svému 
účelu a splňovat nároky zákazníků. „Od 
24. března je znovu pronajata novému nájemci 

a jmenuje se konečně Spolák,“ doplnil Švásta.
Restaurace je propojena dveřmi přímo 

s přísálím kulturního domu a zajišťuje 
občerstvení pro návštěvníky celé řady 
kulturních a společenských akcí. Zájmem 
vedení města je bezproblémové fungování 
a zajištění komfortu návštěvníkům.

-hrad-

V restauraci společenského domu opět živo

Dne 18. 05. 2017 bude odbor dopravy po celý den UZAVŘEN.
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Padesát SOS tlačítek pomůže seniorům na Hustopečsku
Každý z nás se bojí situací, ve kterých si 

nevíme rady, nemůžeme si sami pomoci 
a případná pomoc je daleko. O to víc to 
platí pro seniory a zdravotně postižené se 
sníženou schopností pohybu, orientace 
nebo při ohrožení či riziku náhlého zhoršení 
zdravotního stavu. Nejen noviny, ale 
i nemocniční oddělení se plní příběhy starších 
lidí, kteří doma upadli nebo ztratili vědomí 
a zůstali tak přinejmenším několik hodin bez 
pomoci a možnosti si ji přivolat.

Hustopečské sdružení Girasole poskytuje 
službu tísňové péče od roku 2013. Tísňová 
péče je sociální služba, jejímž cílem je 
zajištění bezpečného života například 
pro seniory nebo osoby se zdravotním 
postižením. Senior má k dispozici zařízení ve 
formě SOS tlačítka o velikosti náramkových 
hodinek. V případě nouze, například při 
pádu po uklouznutí v koupelně nebo při 
náhlém zhoršení zdravotního stavu si tak 

může jednoduchým stiskem tlačítka přivolat 
pomoc odkudkoli.

„Po stisknutí tlačítka se přístroj automaticky 
spojí s pracovníkem pohotovosti Girasole, 
který situaci posoudí a zajistí neodkladnou 
pomoc. Může informovat příbuzné, sousedy, 
přímo zavolat záchrannou službu nebo 
policii. Může také vyslat vlastní vozidlo 
asistence s pracovníkem Girasole, který 
poskytne pomoc přímo na místě. Vozidlo 
bude vybaveno také AED defi brilátorem, 
který bude pořízen z fi nančních prostředků 
Evropské Unie,“ řekl Miroslav Prchal, 
předseda sdružení Girasole. Služba tak 
poskytuje jistotu nejen seniorům, ale i jejich 
dětem a blízkým. V případě nouze nikdy 
nezůstanou bez pomoci.

Tísňová péče se běžně poskytuje v Německu, 

Rakousku či Švédsku. „V roce 2016 jsme 
požádali o dotaci z Evropské unie, programu 
IROP. Pokud bude naše žádost podpořena, 
získáme prostředky na pořízení 50 kusů 
těchto SOS zařízení. Ty následně nabídneme 
všem, kteří je potřebují v Hustopečích a na 
Hustopečsku. Díky dotaci tak senior nebude 
muset platit za nákup přístroje, dostane jej 
od nás zapůjčen minimálně na dobu pěti let,“ 
popsal Prchal.

Zájemci o SOS tlačítka se mohou hlásit 
již nyní na tel.: 775 480 954, e-mailu info@
girasole.cz. SOS tlačítka budou půjčovány 
do naplnění kapacity 50 kusů. Aby žadatel 
získal SOS tlačítko zdarma, musí pobírat 
Příspěvek na péči. Doporučujeme se přihlásit 
co nejdříve. 

Miroslav Prchal, předseda spolku Girasole

Kde peníze pomáhají
Malý Samuel Jakubík trpí dětskou 

mozkovou obrnou s přidruženou vrozenou 
vývojovou vadou mozku. Město Hustopeče 
organizačně zajistilo veřejnou sbírku 
na rehabilitační pobyty, terapie, léky či 
zdravotní pomůcky. Pokladnička, do které 
lidé přispívali, byla umístěna na recepci 
hotelu Centro. Pro tohoto dětského pacienta 
se zde  vybralo přes 23 tisíc korun. Stejně tak 
bylo možné Samuelka v rámci této sbírky 
podpořit v hustopečském Fitness Freedom. 
Vybrané částky byly uloženy na transparentní 
bankovní účet.

Malý Sam zkouší od ledna letošního roku 
rovněž navštěvovat stacionář v Mikulově, 
kde se mu odborně věnují milí a zkušení 
pracovníci. Tím tak současně rodičům 
poskytují alespoň trochu tolik potřebného 
odpočinku, aby zvládali náročnou péči o dítě.

Všem štědrým dárcům patří velké 
poděkování.                                                       -hrad- Samuel navštěvuje stacionář v Mikulově.
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Na kosmetický salón se změnil 
v neděli 26. března Penzion pro důchodce 
v Hustopečích. Nezávislé kosmetické 
poradkyně přijely v rámci akce Den pro 
ženy zkrášlit a potěšit místní obyvatelky. 
Na dvě desítky zájemkyň z řad obyvatelek 
Penzionu si líčení, ošetření pleti i rukou velmi 
pochvalovaly. Celou akci uspořádala Denisa 
Chloupková s kolegyněmi z kosmetické 
branže Kateřinou Janečkovou, Petrou 
Horáčkovou a Alenou Tomanovou. „Z našeho 
pohledu byla akce s ženami velmi úspěšná. 
Ženy si nejvíce vážily času a péče. Každá 
odcházela s malým dárečkem, úsměvem na 
tváři a přáním, aby se tato akce opakovala. 
Děkujeme za účast a skvělý zážitek. Bylo 
to velmi emotivní. Nabilo nás to energií 
a ještě větší chutí do práce,“ řekla Denisa 
Chloupková s příslibem, že na Penzion 
s podobnou akcí ještě s kolegyněmi zavítají. 

Tomáš Laz, vedoucí Sociálního odboru

V Penzionu se zkrášlovalo 

Tlačítko pro zavolání SOS.
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V případě zájmu 

o SOS tlačítko volejte

tel.: 775 480 954

nebo pište na

info@girasole.cz

Dámy z Penzionu se nechaly zkrášlit.
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Usnesení z 61. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 21. 3. 2017

v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/61/17: RM schválila Smlouvu č. 042855/17/

OSV o poskytnutí fi nanční podpory na poskytování so-

ciálních služeb uzavřenou mezi Městem Hustopeče a 

Jihomoravským krajem. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 3/61/17: RM bere na vědomí informaci vlastníka 

o odvolání nabídky na prodej pozemku p.č. KN 2879/96 v 

k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 4/61/17: RM revokuje usnesení č. 16/54/16 a 

schvaluje smlouvu č. 1030023603/001 o smlouvě budou-

cí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s., F. A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 379 49 na stavbu 

č. 1030023603 dle PD č. 25803 vyhotovené společností 

GEPROSTAV energy, s. r. o., Horní Plesová 4375, Hodonín, 

PSČ 695 01, na stavbu č.1030023603 „Hustopeče, kVN, ne-

mocnice“. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 5/61/17: RM projednala Petici - Nesouhlas s 

rozhodnutím Rady města Hustopeče s dopravním řešením 

"Územní studie - Hustopeče S2" včetně Posudku základové 

půdy - dopravního řešení Hustopeče S2 a vzalo ji na vědomí.

Usnesení RM č. 6/61/17: RM doporučuje ZM ke schválení smlou-

vu o smlouvě budoucí kupní se Správou železniční dopravní 

cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 

70994234 na části pozemků p.č. …. Kupní cena bude od-

povídat alespoň hodnotě dle znaleckého posudku, pořízení 

znaleckého posudku hradí kupující. 

Usnesení RM č. 7/61/17: RM schválila objednávku geodetického 

zaměření komunikací na pozemcích p.č.2588/3, 2588/37, 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
2203/3 a 2567/5 v k.ú. Hustopeče u Brna 

Usnesení RM č. 8/61/17: RM schválila podání žádosti o dotaci z 

OPŽP na akci "Vybrané skladebné části ÚSES I." 

Usnesení RM č. 10/61/17: RM schválila podání žádosti o dotaci z 

OPŽP na akci "Vybrané skladebné části ÚSES II." 

Usnesení RM č. 12/61/17: RM schválila změnu trasy k PD na akci 

"přípojka NN Centro" na pozemcích města Hustopeče par-

cela číslo KN 27/1, 27/2, 24/1, 20/4, investora společnosti 

E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 

370 49 České Budějovice v zastoupení projektanta Eling 

s.r.o., Hrozňatova 39/25A, 61500 Brno s tím, že umístění 

rozpojovací skříň SR522 NV bude upřesněno do rohu ke 

stávající skříni vpravo vedle budovy č. p. 7 nacházející se 

na pozemku p.č. 21., případně k podiu u č.p. 7 s případnou 

možností chodník až k místní komunikaci na ul. Husova. 

Zkrášlujeme naše okolí 
Rádi bychom touto cestou poděkovali 

městu a Městským službám Hustopeče za 
poskytnutí materiální pomoci při úpravě 
pozemku kolem našeho bytového domu. 
Už jsme se nechtěli dívat na zanedbávaný 
travní porost, ve kterém si často ulevovali psí 
mazlíčci našich spoluobčanů. Inspirováni, 
některými z okolních bytových domů, jsme 
se rozhodli také přidat ruku k dílu a udělat si 
náš domov krásnější a téměř bezúdržbový. 
Po schválení radou města a konzultaci 
s panem Chrastinou, týkající se vhodného 
plánu výsadby, nám městské služby poskytly 
materiál a my jsme vyhrnuli rukávy a pustili 
se s chutí do práce. S pomocí spoluvlastníků 
bytového domu se dílo podařilo a do práce 

se zapojili i naši nejmenší. Nyní se můžeme 
dívat na upravenou zahrádku vysypanou 
kamínky s vysázenými keříky. Dalším krokem 
bude také zpevnění svahu u odvodňovacího 
kanálu, do něhož se neustále sesouvá zemina 
a kanál je pak nutné opakovaně čistit. 
Touto úpravou, doufáme, alespoň částečně 
oplatíme městu jeho vstřícnost. A třeba 
budeme také inspirací pro další spoluobčany, 
aby si zkrášlili okolí svého domu. Ještě 
jednou moc děkujeme všem zúčastněným za 
jejich ochotu a spolupráci. 

Výbor Společenství vlastníků 
pro dům čp. 1329 Úpravy pozemku kolem bytového domu.
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V září nastoupí do základních škol kolem stovky prvňáčků 
Na konci dubna pořádaly obě dvě 

hustopečské základní školy zápisy do prvních 
tříd. Základní škola Komenského obdržela 
74 přihlášek a na Základní školu Nádražní 
se přihlásilo 40 dětí. S konečným počtem 
prvňáčků zamíchají odklady, ale předpokládá 
se, že se v září otevře pět tříd. 

Na ZŠ Komenského zkoušeli minulý rok 
individuální formu zápisu, tento rok to zkusili 
jinak. „Zvolili jsme formu, která je mezi 
individuálním a hromadným zápisem, děti 
byly zapisovány ve čtveřicích či pěticích,“ 
řekla pedagožka Iva Kahounová. Děti si 
sedly do lavic a pod vedením učitelek je 
čekalo poznávání tvarů a barev. Také došlo 
na jednoduché počty, recitaci nebo znalost 
adresy či jmen rodičů. Vše probíhalo hravou 
formou a děti se snažily, aby předvedly 
všechno, co umí.  

Individuální forma zápisu se naopak 
osvědčila na ZŠ Nádražní, kde se každému 
dítěti dle potřeby věnovala učitelka. Děti 
se mohly případné čekání zkrátit ve školní 

družině, kde bylo nachystané občerstvení 
a připravený fotokoutek. Každý budoucí 
prvňáček si tak mohl odnést vzpomínku 
na tento významný den. Na ZŠ Nádražní se 
tradičně zapisují i děti z okolních vesnic. 
„Obecně k nám na první i na druhý stupeň 
chodí zhruba půl místních a půl přespolních. 
Ovšem do prvních tříd přijímáme primárně 
děti ze školek z Hustopečí a klasicky i ze 
Starovic,“ vysvětlila ředitelka Iva Matějíčková. 

Zápis už je dnes formální záležitost 
a jedná se spíše o společenskou akci, protože 
k zápisu do školy k navštěvování povinné 
školní docházky stačí dětem to, že je rodiče 
přihlásili. Děti přichází z mateřských školek 
dobře připravené, ale rodiče by neměli 
podcenit řeč a výslovnost. „To bývá nejčastější 
problém. Děti by měly včas navštěvovat 
logopeda, protože nesprávná výslovnost jim 
později způsobuje největší obtíže,“ uzavřela 
Kahounová. 

-ves-

Zápis na ZŠ Komenského.
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Fotokoutek na ZŠ Nádražní.
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Usnesení RM č. 13/61/17: RM projednala možnost přeložení 

chodníku od konce pódia u provozovny Tomasport k místní 

komunikaci rovnoběžně až k ústění ulice Husova a doporu-

čuje prověřit možnost jeho posunutí, zejména s ohledem na 

inženýrské sítě pod případným budoucím chodníkem. 

Usnesení RM (úkol) č. 15/61/17: RM ukládá Majetkoprávnímu 

odboru připravit smlouvu o podmínkách výstavby v lokalitě 

S2 a zapracovat do ní podmínky ze stavební komise.

Usnesení RM č. 17/61/17: RM schválila souhlas s PD č. 127-

2016 projektanta společnosti ELING CZ, s. r. o., Hrozňatova 

3939/25a, Brno, PSČ 615 00, na stavbu „Hustopeče, 

Bratislavská, obn. NN, VN, TS“ pro investora E.ON Distribuce, 

a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 

49, jako vlastník pozemků dotčených stavbou pro účely 

územního řízení. Město požaduje před kolaudací stavby 

předložení geodetického zaměření stavby a uložení nového 

kabelového vedení do chráničky v celé délce trasy. 

Usnesení RM č. 18/61/17: RM schválila Smlouvu č. 

1040010796/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-

mene na stavbu č. 1040010796 „Hustopeče, Bratislavská, 

obn. NN, VN, TS“ pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 379 49. Smlouva 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 19/61/17: RM schválila Smlouvu o souhlasu se 

stavbou vodovodní přípojky na pozemku města parc. č. 

1250/4 a 1250/8 v k. ú. Hustopeče u Brna, dle PD vyhotove-

né projektantem …, Nádražní …, Hustopeče, PSČ 693 01, 

pro manžele …, L. Svobody …, Hustopeče, PSČ 693 01, 

s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem 

smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 20/61/17: RM schválila souhlas k PD č. 70/2016 

projektanta …, Nádražní …, Hustopeče, PSČ 693 01, na 

stavbu „BYTOVÝ DŮM - změna stavby před dokončením kú. 

Hustopeče – ul. Mrštíkova-pč. 8/1, 6/2, 7“. 

Usnesení RM č. 21/61/17: RM schválila Smlouvu o souhlasu se 

stavbou sjezdu a přípojky elektrické, vodovodní, plynové a 

kanalizační na pozemku města parc. č. 626/1 a 284/5 v k. 

ú. Hustopeče u Brna, dle PD č.70/2016 vyhotovené projek-

tantem …, Nádražní …, Hustopeče, PSČ 693 01, pro spol. 

SAPERO LIVING, s. r. o., IČ 04618807, Havlíčkova 613/32, 

Hustopeče, PSČ 693 01, s vratnou kaucí ve výši 20.000 Kč, 

splatnou před podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 22/61/17: RM schválila souhlas města k PD č. 

01/2017 projektanta …, Okružní …, Hustopeče, PSČ 693 

01, na stavbu „RD KAPITÁN“, jako vlastníka sousedního po-

zemku, pro účely územního a stavebního řízení. 

Usnesení RM č. 23/61/17: RM schválila souhlas se Smlouvou o 

souhlasu se stavbou sjezdu a vodovodní, kanalizační, ply-

novodní a elektrické přípojky na pozemcích města parc. 

č. 4544/5 a 4544/157 v k. ú. Hustopeče u Brna dle PD č. 

01/2017 projektanta …, Okružní …, Hustopeče, PSČ 

693 01, na stavbu „RD KAPITÁN“, pro stavebníka p. …, U 

Větrolamu …, Hustopeče, PSČ 693 01, s vratnou kaucí ve 

výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Smlouva 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 24/61/17: RM schválila souhlas města k PD č. 

2016/217 spol. O.K. Atelier, s. r. o., Pod Zámkem 5/2881, 

Břeclav, PSČ 690 02, na stavbu „Stavební úpravy, přístavba, 

půdní vestavba Mrštíkova 2, Hustopeče“, jako vlastníka sou-

sedního pozemku, pro účely územního a stavebního řízení. 

Usnesení RM č. 25/61/17: RM schválila Smlouvu o souhlasu se 

stavbou vodovodní přípojky na pozemcích města parc. č. 

284/5 a 474/1 v k. ú. Hustopeče u Brna dle PD č. 2016/217 

spol. O.K. Atelier, s. r. o., Pod Zámkem 5/2881, Břeclav, 

PSČ 690 02, na stavbu „Stavební úpravy, přístavba, půdní 

vestavba Mrštíkova 2, Hustopeče“, pro spol. IVK, s. r. o., 

Mrštíkova 104/2, Hustopeče, PSČ 693 01, s vratnou kaucí ve 

výši 20.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Smlouva 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 26/61/17: RM schválila souhlas s provedením 

udržovacích prací na přípojce kabelové televize pro objekt 

Gymnázia T. G. Masaryka pro spol. itself, s. r. o., Pálavské 

nám. 4343/1/, Brno, PSČ 628 00 s podmínkou, že nezasáh-

nou do tělesa silnice a nevznikne následně žádná překážka 

v trase chodníku.  

Usnesení RM č. 27/61/17: RM schválila Smlouvu o souhlasu se 

stavbou na pozemku města pro spol. itself, s. r. o., Pálavské 

nám. 4343/1/, Brno, PSČ 628 00 s vratnou kaucí ve výši 

20.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. 

Usnesení RM č. 31/61/17: RM neschvaluje záměr pronájmu 

pozemku podél silnice II/425. RM upozorňuje, že žádaný 

pozemek je veden v  katastru nemovitostí jako obslužná 

komunikace pro přilehlé pozemky. Nájezd na II/425  je vy-

členěn v jiných místech, cca 130 m severněji.

Usnesení RM č. 40/61/17: RM schválila podání žádosti o dotaci z 

OPŽP na akci Hustopeče, Křížový kopec: rozšíření biocentra. 

Usnesení RM č. 42/61/17: RM schválila přípravu projektu na 

úpravu nebytových prostor v 1. PP polikliniky pro bydlení 

„Podporované byty Poliklinika“ a podání žádosti o dotaci na 

projekt do výzvy na Sociální bydlení, vyhlášené IROP. 

Usnesení RM č. 44/61/17: RM schválila přípravu projektu na 

výstavbu sociálního bydlení „Podporované byty Žižkova I., 

Hustopeče“ a podání žádosti o dotaci na projekt do progra-

mu Podporované byty, podprogram „Pečovatelské byty“ 

vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Usnesení RM č. 45/61/17: RM schválila přípravu projektu na 

výstavbu sociálního bydlení „Podporované byty Žižkova II., 

Hustopeče“ a podání žádosti o dotaci na projekt do progra-

mu Podporované byty, podprogram „Komunitní dům pro 

seniory“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Usnesení RM č. 47/61/17: RM schválila licenční smlouvu o veřej-

ném provozování na úhradu autorské odměny (autorského 

provozovacího honoráře) 3.857,- Kč vč. DPH za živé užití hu-

debních děl k poslechu – koncert Szidi Tobias, 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. 48/61/17: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku „Strategické řízení“ uchazeče 

M.C.TRITON, spol. s r.o. se sídlem Evropská 846/176a, 160 

00 Praha 6, IČ 49622005 

Usnesení RM č. 50/61/17: RM schválila smlouvu o poskytnutí 

služeb na „Strategické řízení“ s uchazečem M.C.TRITON, 

spol. s r.o. se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, 

IČ 49622005 za částku 348.000,- Kč bez DPH. text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 51/61/17: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku „Školení pro pracovníky MěÚ a 

zastupitele města Hustopeče“ Dílčí plnění 1 - Informační 

a kybernetická bezpečnost pro ne IT pracovníky uchazeče 

SoftGate, s.r.o. se sídlem Vážní 531, 500 03 Hradec Králové, 

Slezské Předměstí,, IČ 28762908 

Usnesení RM č. 53/61/17: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku „Školení pro pracovníky MěÚ 

a zastupitele města Hustopeče“ Dílčí plnění 2 - Pokročilé 

techniky eGovernmentu – formuláře pro úplné elektro-

nické podání I – tvorba formulářů uchazeče Zlepšovatelé 

s.r.o. se sídlem Čelakovského 1074/18, 430 01 Chomutov, 

IČ 05011761 

Usnesení RM č. 55/61/17: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku „Školení pro pracovníky MěÚ a 

zastupitele města Hustopeče“ Dílčí plnění 3 – Personální 

řízení I, Personální řízení a řízení kvality pro vedoucí pra-

covníky II (výjezdové), Manažerské dovednosti (výjezdové), 

Komunikační dovednosti uchazeče ACTIVCONZULT, s.r.o. se 

sídlem Tečovská 257, 763 02 Zlín, Malenovice, IČ 28349342 

Usnesení RM č. 57/61/17: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku „Školení pro pracovníky MěÚ 

a zastupitele města Hustopeče“ Dílčí plnění 4 - Efektivní 

hospodaření – práce s rozpočtem pro neekonomy uchazeče 

RENTEL a.s. se sídlem 152 00 Praha – Hlubočepy, Pod třeš-

němi 1120/18a, IČ 26128233 

Usnesení RM č. 59/61/17: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku „Školení pro pracovníky MěÚ a 

zastupitele města Hustopeče“ Dílčí plnění 5 - Pravidla ve-

řejných zakázek uchazeče ACTIVCONZULT, s.r.o. se sídlem 

Tečovská 257, 763 02 Zlín, Malenovice, IČ 28349342 

Usnesení RM č. 61/61/17: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku „Školení pro pracovníky MěÚ a 

zastupitele města Hustopeče“ Dílčí plnění 6 – Manažerský 

koučink uchazeče Whisby s.r.o. se sídlem B. Martinů 120/1, 

779 00 Olomouc, Týneček, IČ 29281989 

Usnesení RM č. 63/61/17: RM schválila smlouvu o poskytnutí 

služeb na Školení pro pracovníky MěÚ a zastupitele města 

Hustopeče – Informační a kybernetická bezpečnost pro ne 

IT pracovníky s fi rmou SoftGate, s.r.o. se sídlem Vážní 531, 

500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí, IČ 28762908 za 

44.900,- Kč bez DPH 

Usnesení RM č. 64/61/17: RM schválila smlouvu o poskytnutí 

služeb na Školení pro pracovníky MěÚ a zastupitele města 

Hustopeče – Pokročilé techniky eGovernmentu – formuláře 

pro úplné elektronické podání I – tvorba formulářů s fi rmou 

Zlepšovatelé s.r.o. se sídlem Čelakovského 1074/18, 430 01 

Chomutov, IČ 05011761 za 13.489,- Kč bez DPH 

Usnesení RM č. 65/61/17: RM schválila smlouvu o poskytnutí 

služeb na Školení pro pracovníky MěÚ a zastupitele města 

Hustopeče – Personální řízení I, Personální řízení a řízení 

kvality pro vedoucí pracovníky II (výjezdové), Manažerské 

dovednosti (výjezdové), Komunikační dovednosti za 

96.600,- Kč bez DPH a Pravidla veřejných zakázek za 8.500,- 

Kč bez DPH s fi rmou ACTIVCONZULT, s.r.o. se sídlem Tečovská 

257, 763 02 Zlín, Malenovice, IČ 28349342 

Usnesení RM č. 66/61/17: RM schválila smlouvu o poskytnutí 

služeb na Školení pro pracovníky MěÚ a zastupitele měs-

ta Hustopeče – Manažerský koučink s fi rmou Whisby s.r.o. 

se sídlem B. Martinů 120/1, 779 00 Olomouc, Týneček, IČ 

29281989 za 112.500,- Kč bez DPH 

Usnesení RM č. 67/61/17: RM schválila smlouvu o poskytnutí 



HUSTOPEČSKÉ LISTY 5 • 17

| 9 | 

služeb na Školení pro pracovníky MěÚ a zastupitele města 

Hustopeče – Efektivní hospodaření – práce s rozpočtem pro 

neekonomy se společností RENTEL a.s. se sídlem 152 00 

Praha – Hlubočepy, Pod třešněmi 1120/18a, IČ 26128233 

za 20.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 68/61/17: RM schválila znění výzvy na podání na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 

rozvodů MŠ Na Sídlišti, objekt B, C“ včetně příloh 

Usnesení RM č. 69/61/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů 

s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti, objekt B, C“: 

1) Bytop Gas, s.r.o. se sídlem Bratislavská 5, PSČ 693 01 

Hustopeče, IČ 42324238 

2) Getec, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 830/85, 691 72 Klobouky 

u Brna, IČ 46979123 

3) Jiří Kavalíř se sídlem 693 01 Starovice 247, IČ 48878456 

4) G – radiant s r.o., se sídlem Stromořadní 9, 690 02 Břeclav, IČ 

49454145 

5) David Vala se sídlem Nádražní 64, 691 06 Velké Pavlovice, IČ 

69683484 

Usnesení RM č. 71/61/17: RM doporučuje ZM ke schválení 

Přehled změn v majetku předaného k hospodaření v roce 

2016 a stav majetku předaného k hospodaření k 31. 12. 

2016 příspěvkových organizací města: 

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková 

organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvkový 

organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěv-

ková organizace 

Sportovní zařízení města Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková 

organizace 

Centrum volného času Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková 

organizace 

Usnesení RM č. 72/61/17: RM schválila smlouvu o poskytnutí 

vzájemného plnění na Slavnosti mandloní a vína 2017 

s Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova 

299/24, 693 01 Hustopeče, IČ 29372143. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 73/61/17: RM doporučuje majetkoprávnímu 

odboru projednat s ÚZSVM podmínky nabytí nemovitostí 

p.č. 4650/40 a 4650/41 v k.ú. Hustopeče u Brna do majetku 

města Hustopeče. RM doporučuje bezúplatný převod.

Usnesení RM č. 76/61/17: RM schválila nové vzory smluv na pro-

nájem hrobových míst a hrobových zařízení včetně pravidel 

k uzavírání a ukončování těchto smluv. Vzorová smluvní 

ustanovení a znění pravidel jsou přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 77/61/17: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamě se spol. AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče, IČ: 

00544957 na akci Agrotec Petronas Syntium Rally 2017 na 

plnění za cenu 50.000,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 78/61/17: RM schválila souhlas s využitím 

místních komunikací při konání XIII. AGROTEC PETRONAS 

SYNTIUM RALLY 2017 v době jejího konání od 15.6. do 

17.6.2017 do 22:00 hod., dle předloženého časového rozpi-

su, pro AGROTEC AUTOKLUB v AČR, Brněnská 74, Hustopeče, 

PSČ 693 01. 

Usnesení RM č. 79/61/17: RM schválila záměr pachtu na dobu 

do 31.12.2017 k pozemku p.č.982/17 vedeném jako orná 

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

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 80/61/17: RM schválila záměr nájmu části 

pozemku p.č.626/1 o výměře cca  35  m2 vedeného jako 

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

dobu 2 let. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 81/61/17: RM schválila zrušení zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž 

výtahu na Poliklinice Hustopeče“ z důvodu, kdy zadavatel 

neobdržel žádnou nabídku. 

Usnesení RM (úkol) č. 82/61/17: RM ukládá Správě a údržbě 

budov poptat na přímo a porovnat nabídky na dodávku a 

montáž výtahu do objektu polikliniky. 

Usnesení RM č. 83/61/17: RM schválila výpověď nájemní 

smlouvy s Pekařstvím Jitka Pláteníková, Dlouhá 245/25, 

Velké Pavlovice, IČ:03657957 na objekt cukrárny v kině na 

Dukelském nám. 42/15 v Hustopečích z důvodu plánované-

ho započetí rekonstrukce objektu. 

Usnesení RM č. 84/61/17: RM schválila dodatek č. 2 k nájem-

ní smlouvě s Mgr. Janem Dufkem, Na Výsluní 1291/15, 

Hustopeče IČ: 68106122, kterým se upravuje úhrada za 

energie v pronajímaném objektu Dvořákova v Hustopečích. 

Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 85/61/17: RM schválila dodatek č. 2 k nájemní 

smlouvě s Boženou Fialovou, Svat. Čecha 965/4 Hustopeče 

IČ: 66621356, kterým se upřesňuje způsob za energie v 

pronajímaném objektu Žižkova 960/1 v Hustopečích. Text 

dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 86/61/17: RM schválila dodatek č. 2 k nájemní 

smlouvě s Janou Maděrovou, Strachotín 209, IČ: 63437449, 

kterým se upřesňuje způsob za energie v pronajímaném 

objektu Žižkova 960/1 v Hustopečích. Text dodatku je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení RM č. 87/61/17: RM schválila zrušení komisního prode-

je na TIC a vyřazení zboží z prodeje a z ceníku města. 

Usnesení RM č. 88/61/17: RM revokuje Usnesení RM č. 11/59/17: 

RM schválila souhlas s povolením vjezdu na ul. Kpt. Jaroše 

v Hustopečích pro vozidla obsluhující stavbu „Vinařství 

U Harmáčků“ zhotoviteli stavby Davidu Poláčkovi, IČ 

76158241, Starovičky 301, 693 01 Starovičky. Souhlas se 

uděluje na dobu od 28.5. – 31.12.2017 pro vjezd vozidel s 

maximální hmotností do 20 t. Zhotovitel zamezí znečištění 

a poškození dotčených komunikací, případný úklid a opravy 

provede na své náklady. Současně RM požaduje, aby zajiš-

tění zásobování pro objekt bylo zajištěno pouze z přímého 

přístupu z komunikace silnice ulice Kpt. Jaroše. 

Usnesení RM č. 89/61/17: RM schválila souhlas s povolením vjez-

du na ul. Kpt. Jaroše v Hustopečích pro vozidla obsluhující 

stavbu „Vinařství U Harmáčků“ zhotoviteli stavby Davidu 

Poláčkovi, IČ 76158241, Starovičky 301, 693 01 Starovičky. 

Souhlas se uděluje na dobu do 31.12.2017 pro vjezd vozidel 

s maximální hmotností do 20 t. Zhotovitel zamezí znečiš-

tění a poškození dotčených komunikací, případný úklid a 

opravy provede na své náklady. Současně RM požaduje, 

aby zajištění zásobování pro objekt bylo zajištěno pouze 

z přímého přístupu z komunikace silnice ulice Kpt. Jaroše. 

Usnesení RM č. 90/61/17: RM schválila souhlas s vybudováním 

odnímatelného mola na Zadním rybníku na městském 

pozemku parc. č. 5550/20, v k. ú. Hustopeče u Brna, pro 

Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Hustopeče, 

IČ 00547051, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, PSČ 693 01. 

Usnesení RM č. 91/61/17: RM schválila smlouvu o zřízení slu-

žebnosti cesty a stezky s Krematoriem Hustopeče s.r.o., 

Úvoz 508/5, Hustopeče 602 00, IČ: 28275713 na pozemku 

p.č.506/3 vedeného jako ostatní plocha zapsaného na LV 

č.3135 v k.ú. Hustopeče u Brna, který přejde do vlastnictví 

města na základě kupní smlouvy. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 93/61/17: RM schválila souhlas města pro spol. 

Buildsteel, s. r. o., Mírová 1098/4, Hustopeče, PSČ 693 01, se 

vstupem do veřejné plochy na pozemku parc. č. 218/3 v k. 

ú. Hustopeče u Brna, za účelem opravy kanalizační přípojky. 

Dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu, včetně 

osevu travním osivem. 

Usnesení RM č. 94/61/17: RM schválila znění výzvy na podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

PD stavebních úprav venkovního koupaliště v Hustopečích“ 

včetně příloh. 

Usnesení RM č. 95/61/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů 

s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Zpracování PD stavebních úprav venkovního kou-

paliště v Hustopečích“: 

1) Bazény Morava v.o.s. se sídlem Nádražní 837, 702 01 Přerov 

I – Město, IČ 25383949 

2) Sportakcent spol. s r.o. se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 

Praha 5 – Zličín, IČ 14892839 

3) Bazény a wellness s.r.o. se sídlem Nad Šutovkou 41 E, 182 00 

Praha 8, IČ 27941931 

4) Sportovní projekty s.r.o. se sídlem Sokolovská 87/95, 186 00 

Praha 8, IČ 27060659 

Usnesení RM č. 97/61/17: RM schválila rozložení 2. nadzemního 

podlaží Multifunkčního kulturního centra. 

Usnesení RM č. 98/61/17: RM schválila Dodatek č 2 ke smlouvě o 

dílo na „Zpracování PD rekonstrukce KINA na multifunkční 

kulturní centrum Hustopeče“ s  Ing. Ivo Stolkem se sídlem 

Pramenná 97/10, 64100 Brno, IČ 64285103. Text dodatku 

je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 99/61/17: RM schválila smlouvu o dílo a pří-

kazní smlouvu s. Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 na zpracování pro-

jektové dokumentace „Hustopeče – bezbariérové řešení 

pěší komunikace Komenského Žižkova“ za 132.190, - Kč bez 

DPH. text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 100/61/17: RM schválila uzavření Smlouvy o bez-

úplatném užívání nebytových prostor s Českou republikou 

- Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, IČ 

70884099, se sídlem: Zubatého 685/1, 614 00  Brno-sever.

Usnesení RM č. 101/61/17: RM schválila Statut Národní soutěže 

vín 2017, Velkopavlovická vinařská podoblast. Statut sou-

těže je přílohou.

Usnesení RM č. 102/61/17: RM schválila žádost o prodloužení ná-

jmu na byt č. 302…, …, … na ubytovně Mostař na adrese 

Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích …, nar. …, trvale bytem 

Kpt. Jaroše … v Hustopečích. 

Usnesení RM č. 103/61/17: RM schválila nájemní smlouvu k ná-

jmu bytu č. …, …, … na adrese Kpt. Jaroše 1001/1…, 

Hustopeče, uzavřenou mezi městem Hustopeče a manželi 



HUSTOPEČSKÉ LISTY 5 • 17

| 10 | 

…, nar. …, trvale bytem Kpt. Jaroše …, Hustopeče a …, 

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

kdy se manželům … prodlužuje nájem do 31. 12. 2017. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 104/61/17: RM schválila novou nájemní smlou-

vu, která upravuje změnu výše nájmu a služeb spojených 

s nájmem bytových jednotek č. … mezi pronajímatelem 

městem Hustopeče a nájemkyní …, trvale bytem Kpt. 

Jaroše …, Hustopeče. Nájemní smlouva je účinná od 1. 4. 

2017. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 105/61/17: RM schválila realizaci administrace 

programu Podpora obnovy kulturních památek prostřed-

nictvím obcí s rozšířenou působností a ukládá Odboru 

regionálního rozvoje MěÚ Hustopeče zajištění potřebné 

součinnosti s Ministerstvem kultury ČR. 

Usnesení RM č. 106/61/17: RM schválila přípravu vyhlášení ve-

řejné zakázky na opravu kašny Žumberák na Dukelském 

náměstí v Hustopečích. Příprava je včetně podání žádosti o 

dotaci na Ministerstvo kultury ČR. 

Usnesení RM č. 107/61/17: RM schválila vyhrazení jednoho par-

kovacího místa na ulici Husova. Vyhrazené parkovací místo 

bude určeno pro obslužnost provozovny sportovních potřeb 

Janík Hustopeče. Při využívání vyhrazeného parkovacího 

místa je uživatel povinen, zcela respektovat veškeré právní 

předpisy, vztahující se k provozu vozidel na pozemní komu-

nikaci. Souhlas s vyhrazením parkovacího místa se uděluje 

pouze na dobu výstavby bytového domu ve vnitrobloku 

ulice Husova. 

Usnesení RM č. 109/61/17: RM schválila opravu přelivových 

hran fi rmou Aquatechnik Moravia, s.r.o., Velkomoravská 

4017/77, Hodonín, IČ 02688379, plastovým nátěrem ve 

výši 791.098,- s DPH viz. přiložená nabídka, včetně opravy 

stěn akumulační nádrže krytého bazénu za 65.340,- s DPH. 

Zbývající částka do 1.800.000 Kč na opravu z rozpočtu měs-

ta se vrátí zpět do rozpočtu města. 

Usnesení RM č. 110/61/17: RM schválila provedení výměny 

světel ve stolně tenisové hale fi rmou Wenium Europe, 

s.r.o., Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 

29193991, za cenu dle nabídky 305.000 Kč vč. DPH. Cenová 

nabídka je přílohou 

Usnesení RM č. 111/61/17: RM schválila smlouvu o nájmu stán-

ku č. 3 v areálu letního kooupaliště s paní Pavlou Zayats, 

Javorová 11, 693 01 Hustopeče, IČ 05931525. Smlouva je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 112/61/17: RM schválila výsledky hospodaření 

jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2016. 

Zlepšený hospodářský výsledek jednotlivých organizací bude 

použit k úhradě ztrát z minulých let, zbývající část k tvorbě 

rezervního fondu. 

U MŠ Školní – v letech 2017 a 2018 budou omezeny běžné výdaje 

příspěvkové organizace tak, aby bylo možno vytvořit roční 

zisk ve výši cca 50 tis.Kč a tím pokrýt ztrátu organizace. 

Usnesení RM č. 113/61/17: RM schválila vyřazení majetku v cel-

kové hodnotě 2 087 664 Kč, z toho: ORJ 251 Správa budov v 

celkové hodnotě 89 737,90 Kč 

ORJ 255 Vnitřní správa v celkové hodnotě 1 666 980,10 Kč 

ORJ 258 Městské muzeum a galerie v celkové hodnotě 39 191 Kč 

ORJ 504 Marketing a kultura v celkové hodnotě 291 755 Kč. 

Seznam vyřazovaného majetku je přílohou zápisu. 

Likvidace bude provedena odvozem na sběrný dvůr.

Usnesení RM č. 114/61/17: RM schválila s účinností od 01.04.2017 

organizační změnu na ekonomickém odboru spočívající ve 

zrušení 1 pracovního místa v 7.platové třídě (pozice nebyla 

obsazena), a změnu u 1 pracovního místa v 8.platové třídě 

s dobou určitou do 30.06.2017 se mění na dobu neurčitou. 

Návrh organizační změny je zobrazen v příloze. 

Usnesení RM č. 115/61/17: RM schválila výsadbu 50 ks závěsných 

truhlíků na zábradlí ve městě a dvou ostrůvků (u Frauenthal 

a u hotelu Centro) za nabídkovou cenu do 50.000 Kč vč. 

DPH. Bude provedeno fi rmou Eva Kamenská, Kpt. Jaroše 

1019/19, Hustopeče IČ 04813243. 

Usnesení RM č. 117/61/17: RM bere na vědomí výsledek měře-

ní dopravního zatížení komunikace II/425 ul. Bratislavská 

v křížení s ulicí Nádražní v Hustopečích.

Usnesení RM (úkol) č. 118/61/17: RM schválila úpravu posunu 

intervalu semaforů na ul. Bratislavská na čas od 6:00 hod. 

do 18:30:00 hod. 

Usnesení RM č. 119/61/17: RM schválila objednávku na po-

řízení osobního vozidla pro potřebu města Kia Cee'd za 

cenu 316.980 Kč od společnosti Agrotec a.s., Brněnská 74, 

Hustopeče. S podmínkou, že minimálně částka převyšující 

300.000 Kč bude pokryta z výtěžku prodeje vozu Škoda 

Fabia rz. 1B7 6088 (červená). Současně rada města pověřu-

je … podpisem všech smluv pro zajištění pořízení vozidla. 

Usnesení RM č. 120/61/17: RM schválila dohodu o ukonče-

ní nájmu s Valentinem Vasilevem, Dobrovského 76/12, 

Hustopeče, IČ: 85750591 na objekt garáže na pozemku 

p.č.885/19 a části pozemku p.č.885/23 o výměře 120 m2. 

Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 121/61/17: RM schválila nájemní smlouvu s 

Č&Š Dřevomont s.r.o., Šafaříkova 25/2A, Hustopeče IČ: 

29270022 na pronájem pozemku p.č.885/19 vedeného 

jako zastavěná plocha a nádvoří 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 za měsíční nájemné 6.500,-Kč + DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 122/61/17: RM schválila kupní smlouvu se statu-

tárním městem Zlín se sídlem náměstí Míru 12, 761 40  Zlín, 

IČ: 00283924 na zakoupení 25 kusů plachtových prodejních 

stánků za 50.000,- Kč vč. DPH

Usnesení RM č. 123/61/17: RM schválila znění výzvy na podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

PD na podporované byty Žižkova Hustopeče“ včetně příloh.

Usnesení RM (úkol) č. 126/61/17: RM ukládá zaslat Městu Příbor 

podklady pro jejich přihlášení k členství do Burčákové unie.

Usnesení RM č. 127/61/17: RM ukládá Městským službám zkon-

trolovat a případně opravit odpočinkové zařízení na 4-tém 

zastavení Mandloňové stezky.

Usnesení RM č. 128/61/17: RM schválila fi nanční příspěvek – 

spoluúčast pro opatrovance města Hustopeče pana …, 

nar. …, trvale bytem Dukelské nám. …, Hustopeče, na 

pobytu v sociální službě DZR Jevišovka maximálně ve výši 

8.000 Kč měsíčně do doby přiznání příspěvku na péči. Rozdíl 

případné přiznané výše příspěvku na péči (maximálně do 

8.000 Kč) bude vrácen na účet města Hustopeče za každý 

vyplacený měsíc. Celkový příspěvek schválený radou města 

je 20.000 Kč 

Usnesení z 62. schůze Rady města Hustopeče konané 

dne 04.04.2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/62/17: RM bere na vědomí a nemá námitky 

proti vzniku nového obchodního areálu na ul. Bratislavská 

v Hustopečích.

Usnesení RM č. 3/62/17: RM pověřuje starostku města k jednání 

s  JMK o možnosti přestěhování výtvarného a hudebního 

oboru z budovy města na ul. Nádražní 20A do budovy JMK 

na ul. Šafaříkova 24/999. 

Usnesení RM č. 5/62/17: RM schválila smlouvu s Mikroregionem 

Hustopečsko, dobrovolným svazkem obcí, Dukelské 

nám.2/2, Hustopeče IČ: 70824134 o bezúplatném převo-

du majetku, kterou město Hustopeče nabývá do majetku 

mobiliář pro cestovní ruch. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 7/62/17: RM schválila smlouvu o poskytnutí 

podpory pro konání akce „Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA 

AUTO“ dne 29. 4. 2017 se spolkem Kolo pro život, Moravská 

1687/37, 120 00 Praha IČ: 03401707. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení RM č. 9/62/17: RM schválila kupní smlouvu s …, nar. 

…, bytem 691 12 Boleradice … ohledně obrazu … s ná-

zvem PÁLAVA OD POUZDŘAN za částku 700,- Kč. 

Usnesení RM č. 10/62/17: RM schválila kupní smlouvu na do-

dávku a montáž výtahu na Poliklinice Hustopeče s fi rmou 

ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, 

158 00 Praha 5, IČ 61507229 za částku 793.000,- Kč bez 

DPH. 

Usnesení RM č. 12/62/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů 

s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého roz-

sahu „Restaurování renesanční kašny ve městě Hustopeče“: 

Mgr. art. Peter Šimon se sídlem Sídliště osvobození 749, 691 44 

Lednice 

MgA. Ak. soch. Petr Tůma se sídlem Tyršova 370, 394 68 Žirovnice, 

IČ 67058922 

Bc.A. Petr Vojáček se sídlem Hraničářů 1351/3, 692 01 Mikulov, 

IČ 69682381 

Ak. soch. Jarmil Plachý se sídlem Novákových 375/5, 180 00 

Praha 8, IČ 40863379 

Usnesení RM č. 14/62/17: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku „Zpracování PD na podporované 

byty Žižkova, Hustopeče“ uchazeče JANČÁLEK s.r.o. se síd-

lem U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ 26234149 

Usnesení RM č. 16/62/17: RM schválila smlouvu o dílo na 

„Zpracování PD na podporované byty Žižkova, Hustopeče“ 

s uchazečem JANČÁLEK s.r.o. se sídlem U Tržiště 22, 690 02 

Břeclav, IČ 26234149 za částku 690.000,- Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 17/62/17: RM schválila smlouvu o dílo na 

„Zpracování PD na sociální (podporované) byty - poliklinika 

Hustopeče“ s Ing. Liborem Schwarzem, Stavební projekční 

kancelář se sídlem Hustopeče 693 01, Dlouhá 2, IČ 105 63 

229 za částku 105.000,- Kč bez DPH 

Usnesení RM č. 26/62/17: RM schválila vzorovou smlouvu o 

smlouvě budoucí darovací, kterou dojde k upřesnění po-

žadavků na developery či stavebníky a k určení rozsahu v 

budoucnu předávaného majetku, technických požadavků 

na tento majetek a to včetně účasti na výrobních výborech 

při zpracování PD a následné kontroly vznikajících staveb. 

Usnesení RM č. 27/62/17: RM schválila revokaci usnesení RM 
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12/61/17 a RM schvaluje: změnu trasy k PD na akci "pří-

pojka NN Centro" na pozemcích města Hustopeče parcela 

číslo KN 27/1, 27/2, 24/1, 20/4, investora společnosti E.ON 

Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 

49 České Budějovice v zastoupení projektanta Eling s.r.o., 

Hrozňatova 39/25A, 61500 Brno s tím, že rozpojovací skříň 

SR522 NV bude umístěna do travnaté plochy jižně od vcho-

du do objektu č.p. 2. Zákres změny trasy je v příloze zápisu. 

Usnesení RM č. 29/62/17: RM schválila výsadbu stromu smrk 

omorika vedle stávajícího stromu na Dukelském náměstí. 

RM pověřuje místostarostu zajištěním výsadby. 

Usnesení RM č. 30/62/17: RM schválila přijetí dota-

ce č. OPZ/4.1/033/0002850 z Operačního programu 

Zaměstnanost (na realizaci projektu „Strategické řízení MěÚ 

Hustopeče“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/00

02850, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa ve výši 

3.159.707,12 Kč. 

Usnesení RM č. 31/62/17: RM schválila přijetí dotace č.j. 

14660/2017-91/1 ze dne 23.3.2017 z Integrovaného regi-

onálního operačního programu, z Prioritní osy IROP: 06.3 

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí na 

projekt města "Úřad podporující eGovernment" ve výši 

7.852.905 Kč. 

Usnesení RM č. 32/62/17: RM schválila přijetí dotace č.j. 

14000/2017-91/1 ze dne 23.3.2017 z Integrovaného regi-

onálního operačního programu, z Prioritní osy IROP: 06.3 

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí na 

projekt města "Moderní a efektivně řízený úřad" ve výši 

4.868.640,46 Kč. 

Usnesení RM č. 33/62/17: RM schválila přípravu veřejné zakázky 

na realizaci projektů "Úřad podporující eGovernment" a 

"Moderní a efektivně řízený úřad" 

Usnesení RM č. 34/62/17: RM schválila podání žaloby na … 

nar. …, bytem Brněnská …, Nová Ulice, Olomouc PSČ: 

77900, pro dlužnou částku 6.307,-Kč dle faktury č. 100448 

se splatností 19.09.2016 včetně příslušenství a její následné 

vymáhání prostřednictvím soudního exekutora. 

Usnesení RM č. 35/62/17: RM schválila prodej vozu Škoda Fabia rz 

1B7 6088 (červená) paní … za cenu 21.500 Kč. 

Usnesení RM č. 36/62/17: RM doporučuje ZM ke schválení úpravy 

podmínek využití pozemků p. č. 2617/152 a 2617/153 v k. 

ú. Hustopeče u Brna pro záměr zahradnictví a šlechtitelství 

na návrh …, Alšova …, 693 01 Hustopeče, v rámci Změny 

č. 2 územního plánu Hustopeče. 

Usnesení RM č. 40/62/17: RM schválila 2. rozpočtové opatření 

města Hustopeče na rok 2017 - viz. příloha. 

Usnesení RM č. 41/62/17: RM schvaluje zadání znaleckého po-

sudku na stanovení prodejní ceny konvektomatu u …, 

Zádvorník … 691 63 Velké Němčice.

Usnesení RM č. 42/62/17: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku „Zpracování PD stavebních úprav 

venkovního koupaliště v Hustopečích“ uchazeče HiARCH 

spol. s r.o. se sídlem Pekařská 440/84, 602 00 Brno, IČ 

60709673 

Usnesení RM č. 43/62/17: RM schválila smlouvu o dílo na akci 

„Zpracování PD stavebních úprav venkovního koupaliště 

v Hustopečích“ s uchazečem HiARCH spol. s r.o. se sídlem 

Pekařská 440/84, 602 00 Brno, IČ 60709673 za částku 

238.000,- Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 44/62/17: RM schvaluje rozšíření PD na rekon-

strukci krytého bazénu, která bude zahrnovat úpravu 

bazénové vany a ochozů velkého krytého bazénu.

Usnesení RM č. 45/62/17: RM neschválila umístění osobního vo-

zidla pro reklamní účely společnosti Autocentrum hm, s.r.o., 

U Nemocnice 3137/4, 690 02 Břeclav, IČ:26921294 na dolní 

části Dukelského náměstí.

Usnesení RM č. 46/62/17: RM navrhuje umístění osobního vozi-

dla pro reklamní účely společnosti Autocentrum hm, s.r.o., 

U Nemocnice 3137/4, 690 02 Břeclav, IČ:26921294 v areálu 

SPOZAM.

Usnesení RM č. 47/62/17: RM schválila smlouvu o propagaci 

a reklamě s ČEZ a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha, IČ: 

45274649 na poskytnutí plnění na akci Slavnosti mandloní 

a vína 2017 za cenu 40.000,-Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 48/62/17: RM schválila výpověď z nájemní 

smlouvy s Jaroslavou Lobreisovou, Hybešova 1, Hustopeče, 

IČ: 48880418 na část prostor sloužících podnikání v objektu 

kina na Dukelském nám. 15 v Hustopečích. 

Usnesení RM č. 49/62/17: RM schválila úhradu rekonstrukce elek-

trických rozvodů v objektu garáže bez čp./če. na pozemku 

p.č.885/19 v k.ú. Hustopeče u Brna předchozímu nájemci 

dle předložené faktury ve výši 5.669,42 Kč + DPH. 

Usnesení RM č. 50/62/17: RM schválila záměr výpůjčky části 

pozemku p.č.1243 o výměře 25 m2 vedeného jako ostatní 

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

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 51/62/17: RM schválila prodej nepojízdného trak-

toru - sekačky DOLMAR 122.22.H2 za cenu 5.000 Kč. 

Usnesení RM č. 52/62/17: RM schválila zadání studie osvětlení 

památek města Hustopeče.

Usnesení RM č. 53/62/17: RM schválila Mateřské škole Na Sídlišti 

pořízení dveří na odloučené pracoviště Komenského 4 za 

cenu 58.000 Kč z rezervního fondu MŠ. 

Usnesení RM č. 54/62/17: RM schválila pachtovní smlouvu s 

…, Hradní …, Hustopeče IČ: 45455716 na pozemky a 

jejich části p.č. 5520/1 o výměře 21.903 m2, p.č.5520/2, 

p.č.5520/3, p.č.5520/4, p.č.5520/5, p.č.5520/6, p.č.5520/7, 

p.č.5520/8, p.č.5476/26, p.č.5476/25, p.č.5476/24, 

p.č.5476/23, p.č.5476/22, p.č.5476/18, p.č.5476/6, 

p.č.5476/5, p.č.5476/1, k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných 

na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

katastrální pracoviště Hustopeče za roční pachtovné 4396,-

Kč + DPH. 

Usnesení RM č. 55/62/17: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce rozvodů MŠ Na 

Sídlišti, objekt B,C“ uchazeče Getec, spol. s r.o. se sídlem 

Nádražní 830/85, 691 72 Klobouky u Brna, IČ 46979123 

Usnesení RM č. 57/62/17: RM schválila dodatek k nájemní 

smlouvě se společností MUDr. Zdeněk Šmíd s.r.o., Tyršova 

1977/3c, Brno, IČ: 29362997 na prostory v objektu 

Polikliniky, Hybešova 5, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 58/62/17: RM schválila nákup šachového vybave-

ní k projektu „Šachy na ulici“.

Usnesení RM č. 59/62/17: RM ukládá Školské a kulturní komisi 

navrhnout vhodné umístění šachového vybavení k projektu 

„Šachy na ulici“.

Usnesení RM č. 60/62/17: RM schválila registraci a obnovu 

ochranných známek Burčákové slavnosti, Město dobrého 

vína, Burčáková unie u patentové a známkové kanceláře A. 

Holas a partner. 

Usnesení RM č. 61/62/17: RM schválila výpůjčku obřadní míst-

nosti města na radnici pro Gymnázium T. G. Masaryka 

Hustopeče ve čtvrtek 1. 6. 2017 v 17:00 a v 18:00 hod. 

Usnesení RM č. 62/62/17: RM schválila prázdninový provoz ma-

teřských škol. Provoz bude zajištěn od 1. července do 31. 

července 2017 na mateřské škole Školní 25, Hustopeče, od 

1. srpna do 25. srpna 2017 na mateřské škole Na Sídlišti 5, 

Hustopeče. Od 28. srpna do 1. září 2017 budou na obou 

mateřských školách probíhat sanitační a přípravné dny na 

zahájení školního roku. Školní rok začne 4. 9. 2017.

Usnesení RM č. 64/62/17: RM schválila Souhlas k projektové do-

kumentaci na provedení stavby opravy koryta "Kurdějovský 

potok, km 0,0 - 0,360 oprava koryta" pro Povodí Moravy 

s.p., závod Střední Morava, IČ: 70890013, Moravní náměstí 

766, 686 11 Uherské Hradiště. 

Usnesení RM č. 65/62/17: RM schválila Souhlas s provedením 

stavby na pozemku města Hustopeče parcela číslo KN 

5751/1 v k.ú. Hustopeče u Brna dle Projektové dokumen-

tace "Kurdějovský potok, km 0,0 - 0,360 oprava koryta" pro 

Povodí Moravy s.p., závod Střední Morava, IČ: 70890013, 

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště. Město 

Hustopeče souhlasí využitím pozemku parcela číslo KN 

5116/17 pro pojezd manipulační techniky s podmínkou 

uvedení pozemku do původního stavu. 

Usnesení RM (úkol) č. 66/62/17: RM pověřuje starostku jednáním 

s Povodím Moravy s.p. závod Střední Morava o možnostech 

majetkoprávního vypořádání pozemku města Hustopeče 

parcela číslo KN 5751/1 v k.ú. Hustopeče u Brna vedené-

ho jako vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené. 

Usnesení RM č. 67/62/17: RM schvaluje umístění informativních 

značek „Zákaz vstupu psů“ na pozemcích p.č.81/6 a 81/1 

v k.ú. Hustopeče u Brna

Usnesení RM č. 68/62/17: RM ukládá Majetkoprávnímu od-

boru zajistit cenovou nabídku na projekt vybudování 

komunikace včetně chodníku na pozemcích 658/1, 658/5 

v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Plná verze zápisu a usnesení rady města jsou k nahlédnutí na

www.hustopece.cz

nebo v Kanceláři tajemníka Městského úřadu Hustopeče

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Více informací: tupa@hustopece.cz, tel.: 519 441 008
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Tvořivé děti vystavovaly svá díla v městské galerii 
Každý rok dostanou v galerijním plánu 

Městského muzea a galerie Hustopeče 
prostor nadané a tvůrčí děti, které navštěvují 
místní školy nebo kurzy. Tento rok zde 
vystavovaly děti z Gymnázia T. G. Masaryka, 
Základní umělecké školy Hustopeče 
a Centra volného času Pavučina. O hudební 

doprovod slavnostní vernisáže, která se 
konala v neděli 2. dubna, se postaraly děti ze 
školní kapely gymnázia a jejich vystoupení 
příjemně dokreslilo atmosféru. 

První místnost galerie patřila dětem ze 
základní umělecké školy a nabídla obrazy 
různých technik a nápadité keramické 

objekty. Ne zbytečně se říká, že dětská 
představivost je neuvěřitelná.

Druhou místnost zaplnily práce studentů 
gymnázia, kteří na této tradiční výstavě 
vystavovali po delší odmlce. „Naši účast jsme 
domluvili až v únoru, proto jsme se na výstavu 
nepřipravili. Vzali jsme nejzdařilejší práce, 
které máme,“ vysvětlila výběr děl pedagožka 
Blanka Cahová. Gymnazisté za sebou mají 
účast na dvou výtvarných soutěžích, pro 
které vyráběli plakáty proti kyberšikaně 
a užívání drog. „Návštěvníci je zde uvidí 
a jsou tu i diplomy, které naši studenti vyhráli,“ 
doplnila Cahová. Jejich místnost obsahovala 
kromě plakátů i různé malby, které použitím 
zobrazení a technik odkazovaly k důležitým 
uměleckým obdobím, jako jsou například 
kubismus a surrealismus.

Poslední dvě místnosti galerie byly 
zaplněné díly dětí z Centra volného času 
Pavučina. Ihned po příchodu bylo jasné, 
že sjednocujícím tématem je čas a jeho 
pojetí v různých proměnách. „Minule jsme 
se věnovali emocím a jejich vyjádření 
a zobrazení a tentokrát jsme vybrali čas, 
protože to je také velmi bohaté téma,“ dodala 
pedagožka Ingrid Florusová. Výstava trvala 
do neděle 23. dubna.                                            -ves-Děti si vyzkoušely různé styly malby.
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Pavučina si vybrala za téma Čas.

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

Více informací: tupa@hustopece.cz, tel.: 519 441 008

KULTURA

Humorná bitva Ořechovského divadla
Na Ořechovské divadlo čekal v Hustopečích 

plný sál. Poslední březnový pátek zde 
odehrálo hru Jak Švédové léta páně 1645 
Brno marně dobývali aneb bylo nebylo. 
Ořechovské ochotnické divadlo existuje 
přesně 114 let, současný soubor spolu hraje 

již 43 let a v Hustopečích hrál již mnohokrát. 
Příležitost vidět svůj oblíbený divadelní 
spolek si nenechalo ujít mnoho diváků. 

Rozvernou komedii o marném dobývání 
Brna švédskými vojáky za třicetileté války 
nacvičili ochotníci v roce 2004. „Hráli jsme ji 

pak minimálně pět sezón a objeli s ní celou 
republiku, dokonce ve Švédsku jsme byli. 
Na přání příznivců jsme se k ní před dvěma 
lety vrátili,“ vzpomínal Vlastimil Peška, autor 
a režisér v jedné osobě.

Hra vtipně glosuje starý a stále přežívající 
nešvar, kterým je překrucování dějinných 
faktů. Za jejím vznikem stálo setkání autora 
se Švédem Hansem Eriksonem, který napsal 
naivní knížku o tom, jak Švédové dobývali 
Brno. „Dal mi svou knihu, ať ji zdramatizuji. 
Vybral jsem z ní humornější pasáže a z nich 
vymyslel příběh,“ vysvětlil Peška.  

Děj hry se odehrává na pozadí známé 
brněnské pověsti o předčasném zazvonění 
poledne na brněnském Petrově, díky kterému 
Švédové ukončili bitvu, a Brno tak nebylo 
dobyto. Ve hře zazní osm jazyků, protože 
švédský generál Torstenson měl v armádě 
žoldáky hovořící mnoha jazyky. Představení  
je navíc velmi muzikální. Vlastimil Peška 
zkomponoval hudbu v duchu moravských 
lidových balad a kramářských písní. A jaká 
je divácky nejoblíbenější scéna? „Myslím 
si, že to bude samotný boj, kdy létají koule. 
Mám pocit, že tato scéna herce i diváky nejvíc 
baví,“ uzavřel Peška.                                               -ves-fo
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Marné dobývání Brna.
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Hru Manželský čtyřúhelník napsal a režíroval 
známý český herec Jakub Zindulka. V pátek 
21. dubna rozesmála plný sál Společenského 
domu Hustopeče. Ztřeštěná divadelní 
komedie vypráví o tom, co může způsobit 
jedna sázka uzavřená během bujarých oslav 
nového roku. „Námět na hru napadl herečku 
Danu Homolovou, která chtěla příběh 
o tom, jak rozdílně myslí muži a ženy. A jak 
mě napadla ta zápletka? To už nevím, nápady 
přicházejí, když chtějí,“ vysvětlil se smíchem 
autor a režisér Jakub Zindulka.

Manželé Juklovi se přátelí s manželi Tupými. 
Díky množství vypitého alkoholu opadnou 
zábrany a začnou se otevírat ošemetná 
témata soužití vztahu muže se ženou, kdy 
ženy si stěžují, že muži jsou líní a nepozorní 
a muži si stěžují, že se ženy nedají pochopit. 
Vše vyústí v zajímavou výměnu manželů.

Ve hře se obvykle představí Michaela 
Badinková, Dana Homolová, Martin Kraus 
a Daniel Rous. Daniel Rous bohužel 
onemocněl a během představení 
v Hustopečích ho pohotově nahradil právě 
Jakub Zindulka. „Myslím, že jsem schopný 
zahrát obě dvě role, když jsem je napsal, nebo 
aspoň doufám,“ okomentoval své hostování 
Zindulka. 

Herci hru hrají již druhý rok a mají za sebou 

vystoupení ve spoustě vesnic a měst. „Dnes 
máme už 110 reprízu, takže už nemáme 
trému z textu a hraní si jenom užíváme. 
Protože se hry už nebojíme, tak máme 
možnost si navzájem klást jeden na druhého 
různé pasti a to mě vždycky moc baví,“ řekl 
herec Martin Kraus.  

Pod taktovkou Jakuba Zindulky vznikla již 
další hra Tchýně na zabití, ve které má opět 
roli Martin Kraus. Její premiéra je plánovaná 
na začátek listopadu. „Je to taková lehce 
duchařská komedie. Já osobně ji nazývám 
poetickou komedií o smrti,“ uzavřel Zindulka. 

-ves-

Děti předvedly putování Čtvrtého krále
Mládež a děti z Hustopečí a okolí nacvičily 

velikonoční hru o putování Čtvrtého krále 
do Betléma. Představení se konalo v neděli 
9. dubna v divadelním sále pod kostelem.

Nápad na zinscenování příběhu Čtvrtého 
krále vzešel od Moniky Madronové a Pavly 
Němečkové z katolické farnosti. „My jsme ji 
samy, kdysi dávno před 17 lety hrály, a tak 
nám přišlo, že by bylo hezké si to zopakovat,“ 
vysvětlila Madronová. 

Známe příběh tří králů, kteří se vydali za 
narozeným Ježíškem do Betléma, ale toto je 
dojemný příběh muže, který vyšel se stejným 
cílem, ale jeho cesta byla jiná. Čtvrtý král se 
s každým zastavil a každému pomohl, proto 
se mu cesta protáhla. S Ježíšem se setkal 
až na Golgotě. „Zde proběhne závěrečný 
rozhovor Ježíše a Čtvrtého krále, kde mu 
Ježíš vysvětlí, že ačkoliv nedošel do Betléma, 
potkali se během putování mnohokrát ve 
všech lidech, kterým Čtvrtý král pomohl,“ 
doplnila Němečková.  

Zhruba 20 dětí z farnosti nacvičovalo hru necelé dva měsíce. Kromě propracovaných 
kulis a hereckých výkonů, byla hra hudebně 

dokreslena spoustou křesťanských písní. 
-ves-  
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Čtvrtý král putoval do Betléma.

Bujaré oslavy vedly k zajímavé výměně manželů.

Manželský čtyřúhelník rozesmál přes dvě stovky diváků
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Festival Expediční kamera nabídl adrenalin
Cestování, adrenalin, osvěta, příroda 

a dobrodružství jsou základní pilíře fi lmového 
festivalu Expediční kamera. Letošní ročník se 
odehrál 17. března a navštívilo jej okolo čtyř 

desítek díváků. Ke zhlédnutí bylo sedm fi lmů, 
z toho nejkratší trval pět a nejdelší čtyřicet 
čtyři minut. Tento festival patří k tradičním 
akcím, které M klub nabízí široké veřejnosti a 

bezpochyby se  na něj můžeme těšit i v roce 
2018.

Filip Hrabal, vedoucí M-klub
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Do Vladivostoku na kole na zmrzlinu
Cestopisná přednáška cestovatele 

a dobrodruha Jana Tomšíčka, která se 
uskutečnila začátkem dubna v Městské 
knihovně Hustopeče, byla velmi vydařená. 
Zajímavé povídání o dobrodružné cestě 
si přišly poslechnout tři desítky zájemců. 
Hostující cestovatel na přednášku přijel na 
kole z Jaroměřic u Jevíčka. Vyprávěl o tom, 
jak se v roce 2006 vydal na svou druhou 
velkou cestu, kdy se rozhodl dojet si pouze 

vlastní silou do Vladivostoku na zmrzlinu, což 
se mu po 126 dnech podařilo. Vyprávění bylo 
velmi zajímavé a okořeněné o zážitky z cesty. 
Nedalo nám to a na příští rok jsme si pana 
Tomšíčka pozvaly, aby nám povyprávěl o své 
cestě na kole Afrikou. 

Knihovnice z Městské knihovny Hustopeče
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Na obdobném kole jel pan Tomšíček do 
Vladivostoku. →

Pavučina se o Velikonoční neděli proměnila v jarní dílnu
Tvořivci z Hustopečí se sešli v neděli 

odpoledne na Pavučině. Čekaly na ně 
připravené vrbové proutky, vajíčka a materiál 
k dekoraci. Šikovné ruce dětí i dospělých 
proměnily vše v hotové skvosty. Domů si 
tak spokojení účastníci odnášeli upletené 
pomlázky, voskem malovaná vajíčka a jarní 
výzdobu. „Myslím si, že je důležité dodržovat 
zvyky a předávat je i dětem,“ uvedla 
pedagožka CVČ Ingrid Florusová.               -hrad-
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Zdobení vajíček. Pletení pomlázek.

Pozvánka
Dne 8. května 2017 si připomeneme 72. výročí osvobození Československé republiky

 od nacistické okupace a konec 2. světové války.

Pietní akt se koná ve 14.00 hodin na hřbitově Rudé armády v Hustopečích.

Lavičky jsou připraveny. Po skončení bude přátelské posezení s hudbou v restauraci 

Zátiší (útratu si každý hradí sám). Srdečně zve Česko-ruská společnost Břeclav.

Největší mandloňové sady ve střední 
Evropě vykvetly až na konci března, kdy vítaly 
návštěvníky záplavou bílo-růžových květů. 
Po urputné zimě jsme na první posly jara 
čekali letos o něco déle. Mandloně rozkvetly 
o celých 12 dnů později než v minulém roce. 
Ukázaly se ovšem ve své plné kráse a bíle 
obalené stromy jsou příslibem bohaté úrody. 

Nejpřesnější datum vykvetení 
mandloňového sadu odhadl soutěžící s tipem 
28. března. Gratulujeme! Stal se tak vítězem 
soutěže Kdy rozkvetou mandloně. Do soutěže 
se zapojilo celkem 53 lidí. Nejčastější tipy byly 
v rozmezí od 21. do 23. března.

Mandloně nás letos hodně napínaly. Nakonec 
rozkvetly 30. března 2017. V loňském roce to 
bylo 17. března a v roce 2015 jen o dva dny 
dříve oproti letošku – 28. března.

-hrad-

Květy mandloní si letos daly načas
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Lidé na celém světě slavili Den Země
Ekologicky motivovaný svátek Den Země 

se každoročně koná 22. dubna. Historie 
jeho vzniku se datuje do sedmdesátých let 
minulého století a během let se toto datum 
stalo termínem pro mnoho ekologicky 
zaměřených akcí motivujících k recyklaci 
a k hledání obnovitelných zdrojů. Den Země 
slaví lidé na celém světe bez ohledu na svůj 
původ či vyznání, proto bývá označován za 
největší svátek. V Hustopečích ho již tradičně 

slavilo CVČ Pavučina, tento rok se kvůli 
nepřízni počasí konala hlavní zábava uvnitř 
budovy.  

Program zpestřily svým vystoupením děti 
z MŠ U Rybiček s pásmem o Vodníčcích 
z hustopečských rybníků a povídáním 
o zeměkouli. Děti ze Základní školy 
Komenského si pro návštěvníky nachystaly 
celkem 11 stanovišť s úkoly zaměřenými 
na přírodu a recyklaci, na kterých se mohli 

zájemci zábavně vzdělávat. Za pět správně 
splněných úkolů se děti mohly jít svézt 
na koních. Venku, v areálu Pavučiny, byla 
nachystaná soutěž v kuličkách Kuličkiáda 
a další sportovní vyžití. Celý program 
oslavující Zemi skončil u táboráku opékáním 
špekáčků. 

-ves-

Děti s chutí plnily úkoly.
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Tento měsíc se budeme věnovat tématu 

spánková hygiena. Ještě jste tento pojem 

neslyšeli? Pokusíme se Vám přiblížit, co to 

znamená a obnáší, jelikož díky dodržování 

základních pravidel je možné vyhnout se 

nespavosti a dalším poruchám spánku, 

které mohou být způsobeny špatnou 

životosprávou. Spánek je velmi důležitý 

pro regeneraci nervového systému. Během 

spánku regenerujeme paměť, myšlení, 

koncentraci, vnímání i pozornost.

 

Pravidelná doba usínání:

Základem zdravého spánku je uléhat 

a vstávat každý den ve stejnou dobu. Je to 

poměrně složité pravidlo, protože málokterý 

člověk je ochotný po týdnu, kdy musel 

vstávat do práce, přivstat si i o víkendu. Vše je 

ale o cviku a o zvyku.

Těžké jídlo před spaním: 

Pokud jste milovníci vydatné večeře, měli 

byste mít na mysli, že poslední pokrm je nutné 

sníst 3-4 hodiny před spaním. Od pozdního 

odpoledne se také vyhněte nápojům jako je 

černý čaj nebo kalorické energetické nápoje. 

Jistě víte, že také káva je stimulant, který 

nám pomáhá být vzhůru, a proto je dobré se 

jí na večer vyhnout. Podpůrné látky obsahují 

také některé léky.

Větrejte: 

Před spaním je dobré místnost pořádně 

vyvětrat. V chladnějším pokoji se usíná lépe 

než v přetopeném. Každá místnost v domě 

nebo bytě by měla mít svou optimální 

teplotu. V ložnici by se tato teplota měla 

pohybovat  mezi 17 a 20 stupni. V dětském 

pokoji by tato teplota měla být ale 22 stupňů.

Nehřešte před spaním: 

Před spánkem také není vhodné kouřit 

a požívat alkoholické nápoje, které sice 

uvolní organismus, ale zajistí únavu na druhý 

den.

Optimální délka spánku: 

Délka spánku u dospělého člověka by měla 

být nejméně 7-8 hodin, u školních dětí 9-11 

hodin.

Vycházka před spánkem: 

Pokud si dopřejete večer krátkou vycházku 

na čerstvém vzduchu, uděláte velmi dobře. 

Naopak byste však neměli 3-4 hodiny před 

spánkem cvičit nebo vyvíjet větší námahu.

Klidný večer: 

Před spánkem se pokuste vyhnout 

stresu. Negativní myšlenky nahraďte 

těmi pozitivními, například četbou nebo 

poslechem klidné hudby.  

Hluk a světlo: 

V místnosti, kde spíte, minimalizujte hluk 

a světlo. V posteli byste také neměli pracovat, 

jíst ani sledovat televizi. Když je v ložnici 

více světla, bráníme vylučování hormonu 

melatoninu. Díky tomu nemůžeme usnout 

a na posteli se převalujeme. 

Našli jste i vy pár drobností, které byste 

mohli změnit pro svůj zdravý spánek?

-in
ze
rc
e- Co je spánková hygiena a dodržujete ji?

Strach ze tmy neboli Nyktofobie straší jak 

děti, tak i mnoho dospělých lidí. Není nic 

příjemného usínat ve strachu, proto Vám 

přinášíme pár jednoduchých triků, jak si 

zkusit pomoci, když Vás strach přepadne. 

První účinnou variantu můžete zkusit ihned. 

Pokud usínáte a před očima se Vám objevují 

všemožné hrůzostrašné scénáře, zkuste tzv. 

překliknout a začít myslet na něco hezkého, 

například, jak ležíte na pláži a posloucháte 

šum moře nebo si prostě vzpomeňte na 

nějakou vtipnou historku. Pokud Vám pouhá 

myšlenka nepomůže, zkuste si zazpívat. Další 

variantou je, zkusit se k někomu přitulit. 

Určitě nejpříjemnější je objetí Vašeho 

partnera, ale pokud tuto možnost nemáte, 

pořiďte si plyšáka a věřte, že i ten Vám může 

být velkým pomocníkem. Je dobré se strachu 

ze tmy zbavovat postupně, proto si můžete 

nechat ze začátku u postele svítit na nočním 

stolku lampu nebo například malé světýlko 

do zásuvky, které seženete v jakémkoliv 

elektru. Světla je možné sehnat v různých 

tvarech i dekoracích, takže Vám jistě budou 

i vhodnou dekorací ložnice.  Přejeme Vám, 

aby Vám tyto malé rady pomohly, a vy jste 

mohli spokojeně usínat.

5 tipů, jak zvítězit nad strachem ze tmy…    

Svět postelí Hustopeče

www.postele-stach.cz
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
květen 2017

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

ne  28.5. 14.00 MÁJOVÉ NOTOVÁNÍ -  FOLKLÓRNÍ ODPOLEDNE
Vystoupí d tské a mládežnické soubory z okolí. 
Vstupné dobrovolné. Ob erstvení, koloto , skákací 
hrad. Dukelské nám stí.

P ipravujeme
so  3. 6.   JÁNOŠÍKOVE DIERY - turistický zájezd do p írodní

rezervace Rozsutec v NP Malá Fatra na Sloven-
sku. Trasa vede st edn  náro ným terénem. 
P ihlášky na: kultura@hustopece.cz nebo na tel: 
519 441 008. Cena 480,-.

t  8. 6.  19.30 CONCENTUS MORAVIAE
Tenores Góine Di Nuoro, um lecký vedoucí – 
Gavino Murgia. Kostel sv. Jana K titele v Kurd jov , 
p edprodej vstupenek v TIC v dom  U Synk .

út  20. 6. 19.30 CONCENTUS MORAVIAE
Ensemble Inégal, um lecký vedoucí Adam Viktora. 
Kostel sv. Václava v Hustope ích, p edprodej 
vstupenek v TIC v dom  U Synk .

pá  23. 6.  16.00 HUSTOPE SKÝ SLUNOVRAT S VÍNEM
Závody na kolob žkách, no ní otev ené sklepy.

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  4. 5.  10.00 VÝTVARNÁ INNOST – ko i ka.
t  11. 5. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM.
t  18. 5.   10.00 VÝTVARNÁ INNOST – šnek. 
t  25. 5. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM.

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

st 3. 5. – 31. 5.  NÁDRAŽKA V BARVÁCH - výstava prací žák  
   Základní školy Nádražní. Vestibul knihovny.
st 3. 5. – 31. 5.  OBRN NCI KV TNOVÝCH DN  1945 - výstavka 
   model  tank  2. sv tové války ze sbírky Martina 
   Klepá e. Knihovna.
út  16. 5.  16.00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA se spisovatelkou Alenou 
   Jakoubkovou. Knihovna.  
út  30. 5.   8.30  PASOVÁNÍ PRV Á K  ze Základní školy Nádražní
  10.00 na tená e. Knihovna. 

so 29. 4. –21. 5.  ŽÁK A U ITEL, U ITEL A ŽÁK - výstava obraz  
   a soch. Vystavují Jarmila Milotová a Pavel Klak.
t 25. 5. – 18. 6. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Martina Rabovského. 

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

so  27. 5.   9.30 VYCHÁZKA S BOTANIKEM 
   Poznejte rostliny a stromy v okolí hustope ských
   rybník  a Kamenného vrchu. Sraz u ov ína pod
   mandlo ovými sady.   
ne  28. 5.  15.00 DEN KONÍ
   P ij te s námi oslavit Den koní a povzbudit mladé
   jezdce. Sraz na jízdárn  Pavu iny.  

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

út  23. 5. 7.00  ZÁJEZD do termálního koupališt  Dunajská Streda,
   Slovensko. Odjezd z AN.  

burgrárny

Restaurace
Slunečnice

Burger Bar 
Kominíček

TWO guys who 
brew beer

F R A N K I E S

pivní speciály

Nejvýhodnější lupeny do 4. 6. na 
www.slavnostibreclavskehopiva.cz 

The Paranoid / JiRÍ Schmitzer
Circus BROTHERS / We on the moon / Dead Sailor

prohlídky pivovaru

pivní speciály

5 burgráren, více jak 20 burgerů!
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 9. 5. / 22. 5.
Papír, plast, nápojové kartony: 2. 5.
Bioodpad: 2. 5. / 15. 5. / 29. 5.

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.: 702 204 660
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

SPORT

t  11. 5.   18.00 JAK SE NESTÁT OTROKEM NEMOCI - p ednáška
   MUDr. P. Šácha. Koná se na evangelické fa e.

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

Aktuální informace najdete na www.spozam.cz, 
pop ípad  na tel.: 702 204 660 - 600.

ESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Masarykovo nám. 590/4, Hustope e, tel.: 605 545 592

M sto Hustope e

DOPRAVNÍ SOUT Ž
pá  5.5.  DOPRAVNÍ SOUT Ž - okresní kolo
t 18.5.  DOPRAVNÍ SOUT Ž - krajské kolo

   D tské dopravní h išt  Hustope e
FOTBAL 
so  6. 5.  12:30  
  14.30 FC Hustope e – Novosedly (žáci A starší a mladší)
so  6. 5.  16.30 FC Hustope e – Velké N m ice (muži A)
ne  7. 5. 14.30  FC Hustope e – Kobylí (žáci B)
   16.30 FC Hustope e – Horní Bojanovice (muži B)
so  13. 5.  9.00 Hustope e CUP 2017 (mini p ípravka)
   16.30 FC Hustope e – Iva  (žáci B)
ne  14. 5. 9.30 7. turnaj OFS (min. p íp., ml. p íp., st. p ípravka)
ne  21. 5.  14.30  FC Hustope e – Nosislav (žáci B)
   16.30 FC Hustope e – Diváky (muži B)
so  25. 5.  12.30  
  14.15 FC Hustope e – Ratíškovice (žáci A starší a mladší)
  16.30 FC Hustope e – Hlohovec (muži A)
RYBÁ STVÍ
so  27. 5.  RYBÁ SKÉ ZÁVODY. Sout že d tí, pasování nových 
   rybá . Rybníky Hustope e.

po  8. 5.  14.00 PIETNÍ AKT U P ÍLEŽITOSTI 72. VÝRO Í
   OSVOBOZENÍ SR OD NACISTICKÉ OKUPACE
   Po ádá esko-Ruská spole nost z. s. B eclav. 
   H bitov Rudé armády Hustope e.

so  6. 5.  10.00 TRADI NÍ PRVOMÁJOVÁ VÝSTAVA VÍN
   Hotel Centro. Po ádá ZS Hustope e.

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ

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

st  10. 5.  15.00 MARIE TEREZIE - p ednáška k výro í 300 let 
   od narození této panovnice. P ísálí kina. 
so  27. 5. 8.00  STRÁŽNICE – SKANZEN (hudební nástroje, 
   modrotisk) - poznávací zájezd za historií a p írodou.
   Odjezd od nemocnice a AN. 

út  30. 5. 10.00 ZUŠ OPEN. Výstava prací a výtvarná dílna. 
   Hosté se budou moci seznámit s výtvarnými 
   technikami a sami si je vyzkoušet. Prostory školy
   Nádražní 20a.

út  30. 5.  15.00 ZUŠ OPEN. Koncert žák  ZUŠ, na kterém
se p edstaví žáci hudebního a tane ního odd lení 
od nejmladších z p ípravného studia až po 
absolventy, soubory a orchestry. Dukelské nám stí, 
p i špatném po así sál Spole enského domu 
Hustope e.
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54.
HOTEL CENTRO

OD 10. HODIN

VÝSTAVA

VÍN
6. 2017

Hustope ský

23|06|2017

no ní otev ené sklepy

s vínem

závod na kolob žkách
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Po dlouhé zimě se všichni těšíme 
z prvních jarních paprsků. Při vycházkách 
přírodou obdivujeme krásu kolem sebe – 
jarní kytičky, pupeny na stromech a jejich 
květy, broučky, kteří vylézají po zimě ze 
svých pelíšků. Jarní oblečení a sluneční 
paprsky také svědčí o tom, že přišlo jaro.
Učitelky i děti ze všech tříd společně upravily 
záhonky a políčka na školní zahradě. Děti také 
zasely různá semínka a zasadily rostlinky. Do 
konce školního roku je budeme pozorovat 
a také se o ně starat, ale nejvíc se těšíme 
na úrodu hrášku, který sklidíme a sníme.

Všude se objevuje nový život, nová 
naděje. K nejdůležitějším svátkům jara 
patří Velikonoce. V naší mateřské škole 
se vyráběly velikonoční ozdoby a zdobili 
jsme šatny i třídy. Děti se seznámily 
s tradicemi a symboly velikonočních svátků.
S přicházejícím jarem jsme jako každoročně 
přivítali u nás ve školce nové kamarády 
se svými maminkami. Přicházejí k nám 

v adaptačních dnech první a druhou středu 
v měsíci.

Pastelkové barvičky rozzářily jarní svět.
Všude plno travičky, samý brouček,

 samý květ.
My, ze školky Pastelky
přejeme vám sluníčko,

radosti a veselí, starostí jen maličko! 
Kolektiv MŠ Pastelka

Desátou lekcí byl ukončen kurz přípravy 
předškoláků na osvojení si počátečního 
čtení, psaní  a počítání před zápisem do 
1. třídy a následným vstupem do základní 
školy. V průběhu jednotlivých lekcí si 
děti vytvořily svá portfolia, do kterých si 
zakládaly veškeré pracovní listy. Pravidelná 
příprava na každou lekci ve formě domácích 
úkolů jim přiblížila školní práci. Vyzkoušely 
si také, jak se pracuje ve školních lavicích 
na půdě základní školy. Děti pečlivě plnily 
domácí úkoly a za své snažení byly v závěru 
kurzu odměněny drobnými dárečky a prvním 
Vysvědčením Předškoláka. Všem dětem 
přejeme mnoho úspěchů ve škole. 

Jarmila Pírková, pedagožka

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
MŠ PASTELKA 

MŠ  U RYBIČEK
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První „vysvědčení předškoláků“ od Rybiček
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Naše obrázky těší pacienty. →

Hurá, jaro už je tu

Děti mají první Vysvědčení. →

Jaro v naší MŠ proběhlo ve znamení 
poznávání přírody, velikonočních tradic 
a zvyků, zahradnických prací a odemykání 
školní zahrady.

Děti shrabovaly trávu, pozorováním se 
seznamovaly s částmi rostlin a podmínkami 
pro jejich růst. Na třídních záhoncích 
sledovaly, jak raší a rostou cibulky, které 

zasadily na podzim. Zasely hrášek a ředkvičky. 
Před Velikonoci se seznamovaly s tradicemi 
a zvyky těchto svátků. Pekly perníčky, 
malovaly kraslice, maminka Adámka 
Rychlého jim ukázala, jak se plete velikonoční 
pomlázka. Vypravili jsme se také po stopách 
velikonočního zajíčka Chloupka, který pro 
nás připravil úkoly a za jejich splnění nás 

odměnil pokladem. Šatny jednotlivých tříd 
zkrášlila bohatá velikonoční výzdoba, která 
byla výsledkem tvoření dětí. Každoročně 
v jarních měsících probíhá na odloučeném 
pracovišti, kde jsou nejmladší děti, adaptační 
program Školička pro maláčky, kde se děti 
seznamují se zaměstnanci školy a učitelkami. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

Naše jarní aktivity

Pro rodiče a kamarády kreslíme obrázky 
a přáníčka každou chvíli. Proč? Přece pro 
radost. Tentokrát jsme malovali a tvořili 
koláže pro hustopečskou nemocnici. Taky pro 
radost. Zdravotníci z ambulancí v nemocnici 
nás požádali o veselé obrázky do svých 
ordinací a čekáren. Moc rádi jsme se pustili 
do práce a vytvořili celou kolekci krásných 
koláží a obrázků. Věříme, že dílka našich dětí 
zlepší pacientům náladu a zpříjemní pobyt 
v nemocnici. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Obrázky od dětí z MŠ Pastelka zdobí Nemocnici Hustopeče
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Dětská scéna 2017
Naše malé recitátorky, které připravuje Mgr. 
Pešáková, ani letos nezklamaly a přivezly si 
pěkná umístění z okresního kola v Břeclavi.
Stela Otřísalová získala 2. místo v 0. kategorii 
- žáci 1. tříd, Helena Sztulová se umístila 
na 3. místě ve 2. kategorii- žáci 4. a 5. tříd.

Turnaj ve vybíjené Velké Pavlovice
Chlapci i děvčata z 1. stupně vyhráli 

okrskové kolo a postup do okresního tak je 
zajištěn!

Klokan - okresní kolo
V matematické soutěži Klokan za okres 

Břeclav naše škola letos získala krásná 
umístění.

V kategorii Cvrček (na 1. stupni) se z celkového 
počtu 1 548 řešitelů umístila na vynikajícím
2. místě Veronika Křížová ze III.C. V kategorii 
Benjamín (na 2. stupni) se z celkového počtu 
1 028 řešitelů umístil rovněž na výborném 
3. místě Petr Josefík ze VII.A.

ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ

fo
to

: 4
x a

rc
hi

v 
ZŠ

 N
ád

ra
žn

í

Úspěchy našich žáků v soutěžích 

Fotozprávičky z Nádražky 
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Deváté ročníky navštívily Auschwitz, solné doly Wieliczka a Krakow. Seznámili jsme se s Jindřichem VIII. na vtipném představení v angličtině 
v brněnském Buranteatr.

Výsledné umělecké práce z výtvarného maratonu budou ke zhlédnutí na 
květnové výstavě Nádražka v barvách v hustopečské knihovně.

Vodu z kohoutku, nebo život! Naši žáci se zapojili do projektu 
hustopečských gymnazistů.                                                     Kolektiv ZŠ Nádražní

Máme zajištěný postup do okresního kola.

Byla jednou jedna zahrádka, která se 
jmenovala Ekologická. Ta sousedila 
s Pesticidovou zahradou. Udržovaly mezi 
sebou křehké příměří trvající několik desetiletí.
Ale jednoho dne se na hranicích začaly 
hádat dvě ředkvičky. Ekologická se začala 
vychloubat: „Jsem lepší zeleninou než ty, 

vyznávám zdravý životní styl bez umělých 
hnojiv a pesticidů!“ Na to odvětila ředkvička 
z Pesticidové zahrady: „To já zase rychle 
vyrostu, dospěju a zesílím, a to díky mým 
milovaným pesticidům! Mám dokonalou 
barvu a chuť. S tou tvojí barvičkou se to 
nedá srovnat, že? Jsme hezčí a dokonalejší 

než vy, ekologické.“ A pustily se do sebe. 
Vtom se přiřítili policejní chrobáci a obě je 
zatkli. Po krátkém soudu byly odsouzeny 
k trestu smrti rozsekáním a zamícháním do 
salátu v supermarketu za porušování dohody 
o míru. Mír byl udržen a všichni byli šťastní až 
do sklizně.                    Alexandra Josefíková, IX. B

Ekologická pohádka O dvou zahrádkách  
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Dny otevřených dveří na školách jsou dnes 
již běžnou záležitostí. Rodiče i veřejnost 
mají možnost podívat se do výuky, být 
účastni školního vyučování a prohlédnout 
si prostředí školy. Ve čtvrtek 12. dubna 
jsme však ve spolupráci se soukromou 
fi rmou, která obchoduje s hračkami, 
uspořádali na naší škole Den otevřených 
dveří, který byl od jiných velmi odlišný. 
Dveře školy se pro rodiče a veřejnost otevřely 
tentokrát až v odpoledních hodinách. Přesto 
se návštěvníci mohli zapojit do vzdělávacích 
aktivit, které byly rozděleny do čtyř dílniček. 
Praktické ukázky žáci předvedli v dřevodílně 
při opracovávání dřeva, ve cvičné kuchyni při 
zdobení velikonočních kuřátek, ve výtvarném 
ateliéru, kde se pracovalo s hmotou Paulinda 
a v běžné třídě, kde byly prezentovány 
počítačové programy na interaktivní tabuli.

Na  této akci se s chutí podíleli i sami žáci, 
kteří se zapojili do organizace, výzdoby školy 
i praktických ukázek.

Novým výtvarným materiálem byla pro 
žáky již zmíněná hmota Paulinda, kterou 
škole darovala spolupracující fi rma. Žáci 
v pracovním vyučování a ve výtvarné výchově 
vyrobili z Paulindy mnoho krásných výrobků, 
které si návštěvníci mohli při prohlídce školy 
zakoupit.

K dobré předvelikonoční náladě přispěl 
i koncert Pavla Nováka, který bavil nejen děti 
na školním hřišti. Odměnou všem dětem, 
které prošly všemi čtyřmi dílničkami, byl 
skákací hrad. 

Během návštěvy se všichni účastníci mohli 
přesvědčit o tom, co vlastně škola žákům 

nabízí, že je zde poskytována opravdu 
odborná, speciální péče a že děti mohou 
využívat nejen prostředí školních tříd, ale 
i nejmodernější techniku, kterou je škola 
vybavena.

D. Idesová, pedagožka

Návštěvníkům se otevřely dveře naší školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Ve výtvarné dílně se tvořilo z Paulindy.
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Festival francouzské kultury Bonjour 
Brno, který se tradičně koná v dubnu, 

každoročně nabízí rozmanitý program - 
výstavy, přednášky, koncerty, divadelní 
vystoupení, fi lmy, turnaje v petanque 
aj. Mezi ty nejvyhledávanější však 
patří akce gastronomické a kulinářské. 
Ve čtvrtek 6. dubna naši žáci kvinty, sexty 
a 2. A využili jedinečné příležitosti zúčastnit se 
dvouhodinového programu S Francouzem ve 
venkovní kuchyni, který se konal v Otevřené 
zahradě pod Špilberkem. Pod taktovkou 
kočujícího šéfkuchaře Françoise Bouilleta 
žáci připravili jarní salát s bylinkami a pravé 
belgické pralinky. Skvělým zážitkem bylo také 
pečení kváskového chleba v peci. François 

naučil své svěřence nejen otáčet se v kuchyni, 
ale také je přiučil mnohým slovíčkům, 
bez kterých se při vaření neobejdou. 
V neposlední řadě jsme ocenili Françoisův 
smysl pro humor a jeho vtipné průpovídky.
Součástí programu byla i procházka 
po areálu, kde je kromě bylinkových 
zahrádek několik zajímavých stanovišť 
zaměřených na environmentální výuku.
Věřím, že tento workshop byl pro žáky 
příjemným zážitkem a zároveň pozvánkou na 
další kulturní akce festivalu Bonjour Brno.

Darina Honsová, pedagožka 

Bonjour Brno: S Francouzem ve venkovní kuchyni 

Žáci se naučili připravovat pralinky.
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V sobotu 22. dubna 2017 ofi ciálně skončil 
1. ročník projektu Vodu z kohoutku, nebo 
život!, který zorganizovali sourozenci 
Oudovi, studenti Gymnázia T. G. Masaryka 
v Hustopečích. Projekt probíhal od 20. března 
(prvního jarního dne) do Dne Země. Zapojilo 
se přes 33% obcí a 40% škol z Mikroregionu 
Hustopečsko i všechny školy v Hustopečích. 

Cílem této akce bylo omezit spotřebu 
balené vody na celý jeden měsíc a nahradit 
ji vodou kohoutkovou. Na znamení zapojení 
všichni nosili modro-zelenou stužku. Během 

tohoto měsíce kohoutkové vody také přes 
50% obcí uspořádalo hromadný úklid svého 
okolí.

Celý projekt se setkal s velkým úspěchem, 
povedlo se nám poukázat na škodlivost 
PET láhví a šetřit životní prostředí! Projekt 
měl především upozornit na problém 
s plastovými láhvemi a snažit se ho vyřešit. 

Jeden člověk sám nic nezmůže, ale podle 
počtu jen námi rozdaných stužek, se 
nad tím zamyslelo přes dva tisíce lidí.
Mockrát děkujeme všem zúčastněným 
a doufáme, že voda z kohoutku nadále 
zůstane na vašem každodenním jídelníčku!

Sourozenci Oudovi

Vodu z kohoutku, nebo život!

Redakce: Omlouváme se studentce gymnázia Ivetě Andráškové
 za špatné uvedení školy v minulém čísle Hustopečských listů.
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Po deseti měsících putování se vrátila 
do naší školy úspěšná díla našich žáků 
oboru malíř a lakýrník. Jedná se o dvojici 
obrazů, s nimiž se v loňském roce přihlásily, 
do VI. ročníku malířské soutěže Čarovné 
barvy země, žákyně 1. ročníku, Sabina 
Benešová, Sabina Braunová, Sára Chovanová 
a Klára Urbánková. Pod vedením dnes 
již bývalé učitelky odborného výcviku 
Silvie Malendové vytvořily dva obrazy 
o velikosti 50x70 cm technikou malby 
barevnými jíly a sypací technikou přírodnin. 
Jedná se o obraz s názvem Kníže Rastislav, 
moudrý vládce Moravanů (Braunová, 
Chovanová, Urbánková) představující 
velkomoravského knížete, který položil pevné 
základy duchovního života Slovanů a přispěl 

k jejich kulturní samostatnosti. Obraz Chrám 
v sadech u Uherského Hradiště (Benešová, 
Braunová, Urbánková) představuje model 
sakrálního centra v době Metodějova 
arcibiskupství, Uherské Hradiště - sady. Boční 
kaple, která původně sloužila jako biskupská 
oratoř, později posloužila i jako kaple hrobní. 
O její vybudování a výstavbu hrobu se 
postaral sám kníže Svatopluk. Obraz Knížete 
Rastislava ve své kategorii obsadil krásné 
3. místo.

Výtvarné práce z VI. ročníku soutěže 
měli návštěvníci možnost zhlédnout 
hned na několika putovních výstavách 
v Jihomoravském kraji i v Rakousku. První 
z nich se uskutečnila  v prostorách nového 
návštěvnického centra Slovanského 

hradiště v Mikulčicích (9. 6. – 31. 7. 2016), 
další pak v konírně Zámku Milotice (2. 8. 
– 1. 9. 2016). V podzimní a zimní části této 
putovní výstavy následovaly prezentace 
děl v rakouské Základní škole Pleissing, ve 
Fakultní nemocnici Brno, Dětské nemocnici, 
v Základní škole Mládeže 3 ve Znojmě a na 
Krajském úřadu Jihomoravského kraje.

Veřejnosti nabízíme možnost prohlédnout 
si tyto obrazy spolu s  dalšími, které zvítězily 
v minulém ročníku, a sice v prostorách naší 
školy (chodba u školní jídelny). O možnosti 
vystavit tato krásná díla našich žáků 
v místním Městském muzeu a galerii  v domě 
U Synků bude jednáno.

 
Zdeněk Hrabal, ředitel školy

Obrazy našich úspěšných malířek jsou doma

Zástupci žáků SOŠ a SOU Hustopeče 
se zúčastnili 17. ročníku mezinárodní 
soutěže dovedností žáků, pořádané 
19. dubna na SOU Kyjov. Naše škola soutěžila 
v oborech strojní mechanik a zedník.
Žáci učebního oboru strojní mechanik měli 
za úkol podle výkresové dokumentace 
vyrobit přípravek pro upnutí svěráku pod 
vrtačku. Při práci využili svých znalostí ze 
čtení výkresů, rýsování a pilování. Výrobky 
po ukončení předali k vyhodnocení odborné 
porotě. Za obor strojní mechanik naši školu 

reprezentovali žáci 3. ročníku Vojtěch Kolegar 
a Lukáš Kaplan, kteří se umístili na 1. a 3. 
místě. Za obor zedník nás reprezentovali 
žáci 3. ročníku Jan Vintrlík a Otta Lang.
Po rozlosování pracovišť proběhl náročný 
test teoretických znalostí, který psal každý 
soutěžící zvlášť. Dále probíhala praktická 
část, jejímž úkolem bylo zdivo z pórobetonu, 
v kterém byl šestiúhelníkový otvor. Žáci 
zde využili zkušeností ze čtení výkresů 
a provádění zdiva, zejména rohů a pravých 
úhlů. Hodnotila se jak přesnost, tak celková 

organizace a pořádek na pracovišti. Na 
praktickou část dohlížel pan Svoboda, 
který provedl její vyhodnocení. Praktickou 
část jsme měli vyhodnocenu jako jednu 
z nejlepších, ale v součtu s teoretickou částí 
to stačilo na 5 .místo. Soutěž po předání 
cen ukončil ředitel SOU Kyjov Petr Koiš se 
slovy: „Zvítězili jste všichni, protože jste se 
nebáli ukázat, že něco umíte.“ Našim žákům 
blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.

Zdeněk Surman a František Oslzlý, UOV

Žáci se zúčastnili akce Soutěž odborných dovedností 2017 

Užitečné informace a záchvaty smíchu nám 
v úterý 4. dubna zprostředkovalo Divadélko  
pro školy Hradec Králové. Dva protagonisté 
nás přitažlivou formou seznámili s průřezem 
literární historie od renesance až k realismu. 
Vtipně se zaměřili na známá i méně známá 

dramatická díla zahraničních i českých autorů. 
Studenti mohli vidět ukázku z Hamleta, 
Revizora či Maryši. Herci vtáhli do děje i žáky, 
pohotově reagovali a svou improvizací bavili 
celé publikum. Skloubili užitečné a příjemné, 
humorným přístupem se přiblížili současným 

mladým lidem a nenásilně osvěžili některé 
znalosti k maturitě. Výkony obou herců byly 
obdivuhodné, svou energií nakazili úplně 
všechny. Divadelní cestopis splnil naše 
očekávání, poučil a zároveň i pobavil.  

Kateřina Bališová, pedagožka

Divadelní cestopis žáky poučil i pobavil 

Maturitní ročníky si chvíli odpočinuly od 
školních povinností a aktivně se zapojily do 
několika workshopů s brněnskou personální 
agenturou.

Na začátku programu studenti zhlédli 
výstižnou prezentaci na téma Ukážeme Ti 
svět  práce, poté jim byla samotná personální 
společnost představena. Tři konzultantky 
žákům poskytly základní a aktuální informace 
o trhu práce v Jihomoravském kraji, zaměřily 
se na nezaměstnanost, nabídky práce vhodné 
pro absolventy, požadavky zaměstnavatelů, 
nejvíce frekventované obory atd. 

Druhá část byla praktická.  Konaly se celkem 
tři workshopy, do kterých se všichni aktivně 
zapojili. Jeden z nich byl zaměřen na hledání 
práce a brigád prostřednictvím internetových 

portálů a sociálních sítí a na vhodné oslovení 
fi rem.

Druhý workshop se věnoval vytvoření 
strukturovaného životopisu a přípravě na 
osobní pohovor. Na závěr si někteří mohli 
vyzkoušet, zda najdou ve smyšlených 

životopisech chyby a opravit je.
Poslední stanoviště obsahovalo ukázkové 

testy manuální zručnosti, logického myšlení 
a matematických předpokladů. Testovací 
blok byl pojat soutěžní formou, studenti měli 
možnost za správné výsledky získat malý 
dárek.

Díky zkušenostem zaměstnankyň 
personální společnosti jsme se seznámili 
nejen s aktuální problematikou na trhu práce, 
ale zároveň si i vyzkoušeli, zda jsme schopni 
na dnešní požadavky zaměstnavatelů 
reagovat. 

Kateřina Bališová, pedagožka

Workshopy s personální agenturou 
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← Studenti se seznámili se situací na trhu práce.
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CÍRKVE

Bible je ve světle současných politických 
trendů a témat velice zajímavé čtení. Je 
fascinující, jak několik tisíc let starý text může 
být aktuální. Nedávno jsme na biblických 
hodinách otevřeli biblickou knihu Ester a v ní 
se mimo jiné vypráví, jak král Xerxes, opojen 
vlastním bohatstvím a mocí, rozjařen vínem 
po několikadenním hodování s kamarády, 
dostal skvělý nápad. Tak, jak se chlubil 
kamarádům a politikům svým bohatstvím, 
rozhodl se pochlubit i krásou své manželky. 
Nechal ji předvolat do hodovní síně 
a měla mít na sobě jen královskou korunu. 
Královna Vašti však odmítla. Je to logické, 
nenechá se přece očumovat podnapilými 
potentáty. Srdce feministek jásá. To je 
hrdinka podle jejich gusta. Incident měl 
ovšem za následek zapuzení královny – 
u dvora si už ani neškrtla a král dal nadto 
rozkázat, ve všech 127 krajinách, kterým 
vládl (od Etiopie až po Pákistán), že žena se 
má ve všech rodinách podřídit muži, mluvit 

jeho jazykem a vyznávat jeho náboženství. To 
proto, aby nedošlo k nějaké perské verzi dívčí 
války, aby se případná rebelie ze strany žen 
udusila hned v zárodku. Nyní zase jásá srdce 
šovinistů: „Dobře vám tak, ženské plémě!“ 

Ale všeho s mírou, prosím! Bible není 
od toho, aby si v ní různé skupiny hledaly 
duchovní a morální oporu pro své svévolné 
postoje. Není zde žádný podklad pro 
feminismus. Vašti jen odmítla splnit hloupý 
příkaz opilého muže. Věřím, že rozumným 
příkazům moudrého vládce by se podřídila 
ráda a s hrdostí. Stejně tak šovinismus 
nemá v Bibli své opodstatnění. Králův 
výnos ve svém doslovném znění není vůbec 
pobuřující, ani genderově nevyvážený. Zní: 
„aby každý muž vládl ve svém domě,“(Est 
1,22). Tedy spíše ve smyslu: „Chlapi, 
proberte se! A ujměte se správcovských 
a vůdcovských rolí ve svých rodinách“. 
Ani feminismus ani šovinismus by neměl 
na světě své místo, kdyby každý - muž 

i žena - setrvával ve své přirozené roli a ujal 
se jí se vší odpovědností a pokorou. A jeden 
druhého by si měl vážit, jak jedinečnosti 
jeho osobnosti, tak jeho role. Proč se 
ženy zdráhají být jen maminkami, proč 
mají potřebu uplatňovat své schopnosti 
v kariéře? Protože je v jejich přirozené roli 
nikdo neocení a mluví se hanlivě o slepicích, 
kterým z dětí měkne mozek. Přitom nikdo 
z těch, kdo tak uráží ono poslání, nedokáže 
být lepší maminkou svým dětem a královnou 
ve svém domácím království. Stejně tak muži 
nejsou ve svých přirozených rolích ženami 
oceňováni a podporováni. Čelí neustálé 
kritice a shazování. Pak není divu, že ustupují 
do předem připravených pozic u piva, 
fotbalu či jiných koníčků a přenechávají svou 
vůdcovskou roli mnohdy temperamentnější 
a kreativnější ženě, která v tom ovšem vidí 
potvrzení vlastních vůdčích schopností. 

Chlapi, ženský, proberme se všichni! 
Dnešní doba se vyznačuje krizí rolí. A přitom 
pes je zakopaný v tom, že si jeden druhého 
nevážíme a nepřijímáme se i se svými 
chybami. Apoštol Pavel v listu Filipským píše: 
„V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani 
ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden 
druhého za přednějšího než sebe.“ Krásný 
svátek matek, otců, dědečků a babiček, rodin

přeje 
Kateřina Rybáriková, kazatelka

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Biblický šovinismus a feminismus

Přednáška MUDr. P. Šáchy

Jak se nestat 
otrokem nemoci

 
čtvrtek 11. května 2017 v 18.00 hodin

Prostory evangelické fary

Nabízíme doučování 

českého a německého jazyka

pro žáky základních i středních škol
Kontakt na tel.: 720 487 625

nebo na faře Masarykovo nám. 4, 
Hustopeče

Právě řeším otázku našeho dalšího výjezdu 
do Afriky. Venku za okny je zima a já bych 
raději teplo, které jsme zažívali v Dar es 
Salamu. Minulý rok se nám podařilo navštívit 
také Zanzibar. Pro mě osobně byl Zanzibar 
již od dětství něčím krásným, romantickým 
a nedosažitelným. A možná to bylo i tím 
exotickým názvem. Proto jsem s napětím 
očekával, jak vlastně tento ostrov vypadá. 
Přečetl jsem si různé průvodce, mnozí se 
rozplývali nad jeho krásou. 

Ostrov patří ofi ciálně pod Tanzanii, ale dělá 
vše proto, aby mohl být samostatný. Má svou 
vládu a prezidenta. Po příjezdu trajektem 
do přístavu jsme museli projít imigračním 
řízením, i když jsme připlouvali ze stejného 
státu. Proběhla celní a pasová kontrola a 
dostali jsme razítka do pasu. Když se nám 
podařilo dostat se z přístavu ven, obklopila 
nás skupina taxikářů, kteří usilovali o to 
starat se o nás. Každý byl vybaven mapou 
a přesvědčoval nás, že je certifi kovaným 
průvodcem. Nebylo snadné se dostat z jejich 
sevření. Na nás čekal totiž muž, kterého 
nám domluvili telefonicky naši hostitelé 
v Daru. Tento muž se na Zanzibaru narodil 

a znal ho velmi dobře. Naši hostitelé mu 
řekli, že nás má vzít na místa, kam bychom 
se normálně nedostali. Během cesty jsme se 
dozvěděli, že na Zanzibaru se 90% lidí hlásí 
k islámu, turisty nemají moc rádi a nesmí se 
tam chodit v kraťasech či krátkých sukních. 
Obrovský vliv islámu je možné vidět i v tom, 
že křesťanské kostely a modlitebny jsou často 
schovány uprostřed džungle. Několik z nich 
jsme navštívili. A to by nešlo bez zkušeného 
průvodce. Vrcholem byla návštěva farmy na 
koření. Náš průvodce nás mistrně provázel 
džunglí a ukazoval jednotlivé rostliny, které 
se k nám dostanou až ve formě koření – 
hřebíček, muškátový ořech, kardamom, 
vanilka, zázvor, pepř a mnohé další. Utratili 
jsme téměř všechny své peníze za balíčky 
čerstvého koření přímo od zdroje. Kamenné 
město, klenot Zanzibaru, byl pak pro nás 
Evropany zklamáním. Jeho neutěšený stav 
a všudypřítomná špína turistu spolehlivě 
odradí.

Všichni máme nějaké touhy a představy. 
A některé si neseme již od mládí. Ale někdy 
mohou být naše představy tak silné, že 
nejsme schopní přijmout realitu, když se 

s ní setkáme. Někteří lidé raději zůstávají ve 
svých představách a nechtějí se se skutečným 
stavem ani seznámit. A není to snadné uvidět 
někoho blízkého v jeho pravém světle, vidět 
své přátele, jak vás pomlouvají, uvědomit si, 
že nejsme tak dobří, jak jsme si třeba mysleli. 
Že manželství není jen romantika, ale někdy 
také i těžká řehole. Jsem však přesvědčen, 
že poznání pravdy nás osvobodí a dá nám 
příležitost udělat něco nového. Zanzibar není 
tak krásný, jak naznačuje jeho jméno a jak 
jsem si ve svém srdci představoval, ale jsem 
moc rád, že jsem tam mohl být a poznat ho, 
takový, jaký je.                          Karel Fridrich, pastor
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Čerstvé koření přímo ze zdroje.

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Snažme se udělat si svou vlastní zkušenost
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Svaz tělesně postižených Hustopeče má opět hodně plánů  
Dne 24. března jsme se sešli na členské 

schůzi naší organizace ve Společenském 
domě v Hustopečích. Schůze byla zahájena 
přivítáním přítomných členů a hostů. 
Vzhledem k tomu, že nebyla fyzicky přítomna 
nadpoloviční většina členů, která je nutná 
pro schopnost usnášet se, přerušili jsme 
ji na 15 minut. Program nám v tomto čase 
zpestřily děti z MŠ U Rybiček s pásmem 
Vodníčků od hustopečského rybníka. Bylo to 
velice milé vystoupení, které vyvolalo úsměvy 
na tváři přítomných členů. Děti za svoje 
vystoupení sklidily veliký potlesk. Po tomto 
přerušení nastala náhradní členská schůze 
se stejným programem jako měla původní 
schůze. Starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová zodpovídala dotazy a nastínila 
budoucí kroky radnice při rekonstrukci 
kina, veřejného WC na autobusovém 
nádraží a přiblížila nám záměry nemocnice. 
Jako další vystoupila Antonie Koblihová 
ze Sociálního odboru, která vzpomněla 

Františka Noska, který zemřel v únoru 
a ocenila jeho práci v sociální komisi. Jeho 
nástupcem v této komisi se stala Bohumila 
Defeldová. Dalším hostem členské schůze 
byl starosta obce Starovice Antonín Kadlec, 
který informoval o akcích v obci a poděkoval 
za práci organizace celému výboru. Vedoucí 
Sociálního odboru Tomáš Laz ve svém 
vystoupení předal diplom Senior roku 

2016 Bohumile Defeldové a poděkoval 
za její práci. Své díky za celou organizaci 
vyjádřila květinou p. Kadrnková. Poté nás 
zástupkyně fi rmy Girasole seznámila se 
svým právě rozjíždějícím se projektem SOS 
hodinek pro seniory a rozdala dotazníky 
přítomným členům. Následovaly zprávy 
o činnosti za rok 2016, spolu s plánem akcí 
pro rok 2017, zpráva o stavu členské základny, 
uzávěrka za rok 2016  a rozpočet na rok 2017. 
Závěrem jsme probrali zprávu revizní komise 
a všechny zprávy byly schváleny přítomnými 
členy. Následovala diskuze a pak již tolik 
očekávané kolo štěstí. Schůze byla ukončena 
s přáním hodně zdraví a optimismu.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu
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Předsedkyně Bohumila Defeldová obdržela 
titul Seniorka roku.

Na výborové schůzi jsme, kromě bohatého 
programu, přivítali Bohuslavu Kolínkovou, 
předsedkyni Okresního výboru Svazu 
tělesně postižených Břeclav. Ve svém 
vystoupení poděkovala všem členům výboru 
a důvěrníkům za jejich obětavou práci 
a předala každému členovi, jako poděkování 
za činnost, tulipán, který vyráběli břeclavští 
členové ve své tvůrčí skupině. Také nás 

seznámila s akcemi, které okres pořádá. 
Informovala nás o projektu SOS hodinek 
v Břeclavi, které jsou dodávány Městskou 
policií a uživatelé za ně nic neplatí. Také nám 
přivezla ukázat moc hezké výrobky, které 
vyrábějí hendicapovaní z okresního výboru 
v Břeclavi.  

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Přijela za námi návštěva z Břeclavi

Rády cvičíme

Naše členky chodí cvičit i do tělocvičny. 
Nedovolí tělu zahálet. Ve cvičení se pořádně 
protáhnou pod vedením p. Vlasty Joskové.  

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Jarní příroda láká k výletům a vycházkám. I 
velikonoční svátky, které jsme slavili, spadají 
do období jara, kdy se příroda probouzí 
ze zimního spánku a je plná vůní a barev.  
Jedním ze zvyků tohoto období jsou také 
lidové pobožnosti - žehnání polím, zahradám 
a vinohradům, které se konají kolem svátku 
sv. Marka (25. dubna). V tomto období bývá 
už na polích a na zahradách zasetá setba 
a rolníci a zahrádkáři čekají na příhodné počasí, 
aby zasetá setba vzklíčila a vzrostla. Proto se 
vydáváme do polí prosit, aby Bůh našemu 
úsilí žehnal a aby naše práce provázená 
Božím požehnáním přinesla svůj užitek. 
Současně při tomto žehnání prosíme, 
abychom s dary přírody dokázali 
odpovědně zacházet, abychom životnímu 
prostředí nezpůsobovali další rány 
svým nezodpovědným přístupem. To se 

děje tehdy, když se člověk považuje za 
vlastníka a pána všeho, když nad sebou 
neuznává žádnou instanci a myslí si, že 
všechno je jeho majetkem, který může 
spotřebovat jenom on sám dle své libosti.
Mnoho lidí ale naštěstí stále více vnímá 
potřebu spolupracovat při vytváření 
společného domova, kterým je naše země, 
zajistit ochranu domova, který navzájem 
sdílíme či pěstovat životní styl, který bude 
citlivý k přírodě, půdě, ovzduší, rostlinám 
a živočichům.

Před několika lety jsem k tomuto tématu 
nalezl jedno drobné desatero domácí 
ekologie:
• Nemusíš nechat nadarmo kapat vodu 
z kohoutku svého.
• Ani energií plýtvat nepotřebuješ.

• Nemusíš zbytečně spalovat, ani ovzduší 
jinak poškozovat či se freonem voňavkovat.
• Není nutné toužit po tom, co reklama a 
konzum podbízí.
• Ekologicky se můžeš odpadu zbavovat, 
nevyhodíš smetí do příkopu, ani skládky 
škodlivými odpady zatěžovat nebudeš.
• Výfukovými plyny vzduch kazit nemusíš, 
když místo v autě na kole nebo MHD jet 
můžeš.
• I špatnou stravou, kterou sníš, životní 
prostředí poškodit můžeš.
• Na zahrádce nešetrná hnojiva používat 
nebudeš.
• Chraň své zdraví, a tak ochráníš i přírodu.
• Když budeš žít v harmonii s okolím i se 
sebou, pak žiješ ekologicky.

Jan Nekuda, děkan

Je tu čas žehnání polím
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V neděli 26. března jsme jeli na týdenní 
pobyt do Sezimova Ústí, nám už tak známého 
prostředí. Začátek nebyl nejlepší, autobus, 
který pro nás jel ze Sezimova Ústí, měl u 
Hustopečí poruchu, kterou mu pomohl 
odstranit náš oblíbený hustopečský dopravce. 

Proto jsme vyjeli s téměř dvouhodinovým 
zpožděním. Na autobusovém nádraží 
hodně foukalo, tak jsme byli docela 
promrzlí, ale přišli se s námi rozloučit naši 
přátelé i s harmonikou a zpěvem, tak nám 
pomohli ukrátit dlouhé minuty čekání. 
V autobusu jsme dostali obálky se všemi 
informacemi, čísla pokojů, program na celý 
týden, rozpis procedur. V hotelu nás čekala 
večeře a informační schůzka. V pondělí byl 
půldenní výlet do Tábora a Klokot, večer jsme 
tančili. V úterý procedury a utkání v bowlingu, 
ve středu opět procedury a půldenní výlet do 
Jindřichova Hradce, večer pak setkání naší 
skupiny u vínečka a písniček. Ve čtvrtek nás 
čekal celodenní výlet do Blatné, kde proběhla 
návštěva vodního zámku, lihovaru a pivovaru, 
spojená s ochutnávkou. Večer jsme si zahráli 

společenskou hru bingo. V pátek jsme jeli na 
půldenní výlet na Čapí hnízdo. To nás hodně 
zaujalo rozlohou, protože je rozděleno na 
tři oddíly - ekocentrum, farma a labyrint 
hendikepovaných zvířat. Ukončení exkurze 
bylo v bistru, kde jsme dostali výbornou 
kávu s domácím štrúdlem a večer jsme měli 
opět taneční večer. V sobotu byl před námi 
odpočinkový den a v neděli po snídani jsme 
jeli domů. Stravování bylo během celého 
pobytu řešeno ráno a večer bufetem s velkým 
výběrem jídel a salátů, oběd jsme si mohli 
vybrat z několika jídel. Hodnocení zájezdu? 
Stravování bylo na jedničku, procedury 
výborné a výlety velmi zajímavé. Počasí nám 
přálo, bylo nádherně. Co víc si přát?

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

S fotoaparátem do světa
Klub historie a vlastivědy Hustopečska 

pozval fotografa Romana France na 
březnovou přednášku. Přesto, že se v noci 
vrátil z cesty do rumunského Banátu, přijel 
mezi nás svěží a s radostí vyprávěl o svých 
cestách na lovu nevšedních fotografi ckých 
zážitků.

V úvodu několika větami vzpomněl na 
dny strávené právě v Banátu, poté jsme se 
dozvěděli, jak se vlastně stal fotografem, 
nebo o jeho přátelství se sokolem, panem 
Bendou z Křenovic, či nevidomým Velkým 
Bizonem, o nichž natáčel dokument. Právě 
jeho první cesta do USA měla spojitost 

s krajany sokoly, kteří mu poskytli azyl 
v nouzi a jsou ztvárněni na fotografi ích 
dokumentujících zdravý pohyb ve stáří. 
Další jeho cesta v USA vedla k Navahům, 
indiánskému kmeni žijícímu v rezervaci 
Navajo Nation na jihozápadě USA. Navahové 
si dokázali udržet některé prvky tradiční 
kultury. Patří k nim zejména obydlí 
zvané hogan, což je osmiúhelníkový dřevěný 
srub pokrytý hlínou a drnem. Jeho tvar, 
včetně orientace vchodu, odráží navažskou 
mytologii a světonázor. 

V druhé části Franc prezentoval své snímky 
a vyprávěl o pobytu na souostroví Vanuatu 

v Tichém oceánu. Komplikovaná cesta na tyto 
ostrovy, příroda, první setkání s člověkem, 
a to Čechem, život místního obyvatelstva, 
ale i výbuch sopky či návštěva misijní stanice 
byly tématem fotografi í i vyprávění.

Setkání se zajímavým hostem Romanem 
Francem, který se zaujetím sobě vlastním 
dokáže všední odpoledne změnit v nevšední, 
přineslo nové poznatky všem přítomným 
a přeneslo nás do vzdálených míst naší 
planety. 

Dušan Průdek, předseda klubu

Stačí vyrazit za humna
Další putování připravené Klubem historie 

a vlastivědy vedlo po mikroregionu. První 
zastavení bylo v Němčičkách. Nejprve jsme 
navštívili rodinné vinařství situované na 
Vinařském dvoře postavené v roce 1929. 
Měli jsme možnost projít celým procesem 
výroby vína až po jeho skladování. Vinař 
se specializoval na fortifi kovaná, růžová 
a cuvée vína. Navštívili jsme i jiný sklep, 
který byl coby státem chráněná památka ze 
17. století svěřen vinaři do péče, a tak v něm 
staleté chomáče černé plísně udržují tím, 
že zde skladují barikové sudy pro zrání vín. 
Navštívit Němčičky a vynechat sportovní 
areál by nebylo fér. Zde již na nás čekal 
Jaroslav Stávek, který za 35 let usilovné 
práce přebudoval místní koupaliště, dal do 
provozu lyžařský areál a další sportoviště 
doplněné o ubytovací kapacity a veškerý 
servis. Jeho vyprávění nemělo konce a dalo 
by se ještě dlouho poslouchat, ale my jsme 
pokračovali v naší cestě směrem na Vrbici. 
Zde nás již očekával pan Janošek, který nás 
provázel místním muzeem. Obyvatelé do něj 
soustředili autentické předměty a fotografi e 

připomínající dávné časy. Samostatná část je 
věnována kroji a jeho vývoji až po současnost. 
Bohužel nedostatek času nám nedovolil 
navštívit oblast sklepů, ale příležitost se 
určitě najde. 

Polní asfaltkou jsme zamířili k Velkým 
Bílovicím. Kromě nádherných výhledů 
do prosluněné krajiny jsme měli možnost 
uprostřed vinic na návrší Hradištěk spatřit 
kapli sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a 
sv. Urbana postavenou ve tvaru románské 
rotundy.

Odpolední program pokračoval 
v Čejkovicích, kde nás čekala exkurze v místní 
fi rmě zabývající se převážně výrobou bio-
čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co v 
přírodě najdete. Prošli jsme se zde sklady 
plnými voňavých produktů, které čekají na 
zpracování, a seznámili jsme se s cestou bylin 
až po sáček čaje. Také nám byli představeni 
farmáři, kteří suroviny dodávají. Zastavení ve 
fi rmě bylo zakončeno posezením v kavárně, 
výstupem na vyhlídku či procházkou po 
botanické zahrádce.

Poslední zastávkou tohoto zájezdu bylo 

velkobílovické muzeum. Tady na nás čekaly 
členky vlastivědného kroužku, aby nás 
provedly celou expozicí. Také zavzpomínaly 
na místní občany, kteří odešli za svým snem 
do Argentiny. Se zájmem jsme prošli i další 
výstavy. V muzeu nás ohromily ruční práce 
spojené s výrobou krojů, svátečními dny či 
vinařskými výstavami.

Putování po našem okolí nás opět 
přesvědčilo, že má stále co nabídnout a 
obsahuje spoustu míst, které stojí za to 
navštívit. 

Dušan Průdek, předseda klubu

Zájemců o přednášku bylo mnoho.
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Opětovný pobyt v Sezimově Ústí měl bohatý program 
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Na zájezdu bylo krásně.
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VÍNO A HUSTOPEČE

Ti, kteří mají rádi víno, se sešli v sobotu 
8. dubna v hotelu Centro. Ochutnali 
již potřinácté vína, která bojovala o 
Hustopečskou pečeť. Vinaři, kteří uspěli, si 
převzali na místě ocenění přímo od starostky 

města. Po dvou zlatých pečetích získala 
vinařství Réva Rakvice za Tramín červený 
(do i nad 12 g zbyt. cukru), Znovín Znojmo 
za Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský a Patria 
Kobylí za Svatovavřinecké a Modrý Portugal. 

Se zlatými medailemi odjížděli z Hustopečí 
i zástupci z vinařství Pavel Binder, Stanislav 
Málek, Vít Sedláček, Štěpán Maňák, Pechor či 
Zborovský.

Tato soutěžní přehlídka sdružuje odrůdy 
typické pro Hustopečský region. „Podmínky 
soutěže splňovaly z bílých odrůd Ryzlink 
vlašský, Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský a 
Tramín, z červených potom André, Frankovka, 
Svatovavřinecké a Modrý Portugal," uvedla 
pracovnice Stálé vinařské expozice, Petra 
Otřísalová.

Vinaři přihlásili celkem 270 vzorků. 
Degustovaly je téměř tři stovky návštěvníků. 
„Přijel jsem do Hustopečí s kamarády, 
protože vím, že tu máte kvalitní vína. Jsme tu 
již potřetí,“ uvedl účastník výstavy z Pardubic. 
Ke koštu vyhrávala cimbálová muzika Primáš 
a připraveno bylo i bohaté občerstvení.
Vzorky vín hodnotili odborní degustátoři již 
16. března. Celkem jich bylo třicet a bodovali 
v pětičlenných skupinách. Výsledky našli 
všichni návštěvníci v katalogu, který dostali 
hned u vstupu.

-hrad-

Milovníci vína koštovali vzorky soutěžící o Hustopečskou pečeť
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Předávání ocenění starostkou Hanou Potměšilovou vítězi Hustopečské pečeti.

Návštěvníci degustovali přihlášená vína.

Dostalo se mi jedinečné nabídky od 
paní Kuncové, navštívit a nasát atmosféru 
zavedené akce Vinařské Litoměřice. Proto 
jsme v pátek 21. dubna se skupinkou 
devíti vinařských nadšenců nastoupili na 
cestu za vínem do Čech. V krásném městě, 
v netradičních prostorách gotického hradu a 
Domu Kultury se rozprostíralo několik boxů 
se soutěžními vzorky vín, které se utkaly 

v souboji o ocenění výstavy. Velkou část 
pak tvořila prezentačně prodejní stanoviště 
jednotlivých vinařů.

Někdy musí člověk až do Čech, aby se 
potkal s vinaři z Moravy, kteří měli na akci 
významné zastoupení, včetně vinařského 
zástupce z Hustopečí. Bylo příjemným 
zjištěním, že spousta zde vystavujících 
vinařů je zároveň přihlašovateli vzorků na 

přehlídku O hustopečskou pečeť. Využila 
jsem proto možnosti dozvědět se něco ze 
zákulisí organizace takové akce, jako jsou 
vyhlášené Vinařské Litoměřice. Každá 
zkušenost je přínosem pro organizování akcí 
v Hustopečích, proto ještě jednou děkuji paní 
Kuncové za tuto příležitost.

Petra Otřísalová,
Stálá vinařská expozice

Cesta za vínem nás dovedla i do Čech

Během páteční noci 21. dubna se vinaři, 
sadaři a zahrádkáři potýkali s mrazem, 
který v pásech zasáhl celou Jižní Moravu. 
Svou daň přírodě odevzdaly meruňky, 
třešně, drobné plodiny jako jsou brambory 
a v neposlední řadě také réva. Někteří 
vinaři se pokusili alespoň minimalizovat 
ztráty na úrodě, jiní vyčkávali, jak si příroda 
poradí. Vzhledem k větru a vysoké vrstvě 
mrazu však škodám nešlo zcela předejít. 

V tuto chvíli se již pomalu ukazují první 
následky rozmarného dubnového počasí, 
více se ukáže až v závislosti na dalším vývoji 
vegetace a počasí. Z dostupných informací 
však nelze jednoznačně vyvodit závěr nebo 
vyčíslit škody v procentech, neboť záleží také 
na stavu rostliny, poloze a v jaké fázi růstu ji 
mráz zastihl.

Petra Otřísalová, Stálá vinařská expozice

Mráz se připomněl i v Hustopečích Přihlašte svá vína na

Soutěžní přehlídku vín

Benátecký hrozen 2017
3. června 2017

Město Benátky nad Jizerou

Podrobnější info na:

www.hustopece.cz

K poslechu hrála cimbálka Primáš.



HUSTOPEČSKÉ LISTY 5 • 17

| 27 | 

Ve čtvrtek 30. března byla na brněnském 
výstavišti slavnostně vyhlášena prestižní 
anketa Sportovec Jihomoravského 
kraje 2016, jejímž cílem je zviditelnění 
mimořádných výkonů. Do této ankety 
se mohli nominovat sportovci, kteří se 
již umístili v sedmi anketách okresů 
Jihomoravského kraje. Hustopečští tedy 
měli na tomto galavečeru tři možné adepty 
na vítěze – Martinu Ševčíkovou, Marka 
Svobodu a Hustopečské skákání. Nejlepším 
sportovcem Jihomoravského kraje se stal 
lezec Adam Ondra.

Mladá badmintonistka Martina Ševčíková 
byla mezi deseti nejlepšími v kategorii 
Sportovní talent. Ševčíková dokazuje 
svou skvělou formu na mnoha soutěžích, 
například 1. místo na Mezinárodním turnaji 
ve Slovinsku Slovenia Youth International. 
Triatlonista Marek Svoboda byl nominován 
do desítky nejlepších sportovců. Svoboda 
absolvoval závod Ironman Austria a svým 
výsledkem se kvalifi koval na největší závod 
soutěže Ironman na Havaji, který zdolal 
v čase 10 hodin 16 minut a 49 vteřin. Stal se 
tak prvním závodníkem z Hustopečí, který 
tuto soutěž zvládl. Posledním nominovaným 
byl výškařský mítink Hustopečské skákání, 
který se dostal do pětice nejlepších akcí 
Jihomoravského kraje. Nominace nakonec 

nebyly proměněny ve vítězství, přesto jsou 
na místě obrovské gratulace. „Už dostat se 
na tuto anketu vnímáme jako velký úspěch 
a myslím, že si to Hustopečské skákání 2016 
svými výsledky zasloužilo,“ komentoval 
umístění ředitel mítinku Zbyněk Háder.  
Oceněni byli sportovci, kolektivy a akce 

v těchto kategoriích: Sportovní talent, 
Medailisté z her VII. Zimní Olympiády dětí a 
mládeže, Mládežnický tým, Seniorský tým, 
Nejlepší sportovec s hendikepem, Sportovní 
sympaťák (cena čtenářů Deníku Rovnost), Síň 
slávy, Sportovní akce a Sportovec. 

 -ves-

Z leva: Jan Králík, zástupce Marka Svobody, badmintonistka Martina Ševčíková a ředitel 
Hustopečského skákání Zbyněk Háder.
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SPORT
Známe nejlepšího sportovce Jihomoravského kraje

Malí badmintonisté se sešli v sobotu 8. 
dubna v hustopečské sportovní hale na 
pravidelném badmintonovém turnaji. 
Účastnili se domácí i kluby z okolí.  Na 
start se postavila necelá padesátka dětí 
z Hustopečí, Brna, Břeclavi, Židlochovic či 
Velkých Pavlovic. Jednalo se o nebodovaný 
turnaj. Ten především podpořil děti, aby si 
zahrály, utkaly se se zajímavými protihráči 
a nasály atmosféru. Všichni, kteří se umístili 
na předních místech, dostali medaili. Domácí 
brali bronz a za třetí místo ve svých kategoriích 
si vytouženou medaili pověsili na krk Alžběta 

Hrádková, Simon Herůfek, Monika Vozdecká 
a Klára Vozdecká. Drobnou cenu si však 

odnášel každý. „Turnaj patřil začátečníkům, 
pro které je motivace velmi důležitá,“ 
uvedla trenérka oddílu Halka Korábová.
O badminton je v Hustopečích stále větší 
zájem. Některé děti se pravidelně účastní 
turnajů, jiné to mají jako pěkný pohybový 
kroužek. Trenéři v Hustopečích již vychovali 
i taková esa, jakými jsou v současné době 
Barbora Korábová a Martina Ševčíková. Ta se 
dokonce umístila za rok 2016 v první desítce 
nejlepších sportovců Jihomoravského kraje.

-hrad-

Malí badmintonisté měli svůj turnaj
BADMINTON

←Turnaj malých badmintonistů.
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V Hustopečích zavládl opět běžný pracovní 
ruch, návštěvníci Slavnosti mandloní a vína 
se odebrali ke svým rutinním povinnostem 
a na složce Marketing a kultura jsme 
sumarizovali poznatky pro příští rok. 
Většina hustopečských vinařů, která se 
zapojila k akci svým otevřeným sklepem, 
hodnotila akci velmi pozitivně, a to byl asi 
poslední impulz, který postrčil Hustopečský 
slunovrat s vínem blíže k samotné realizaci.  

Už delší dobu chyběla akce, která by do obou 
našich sklepních uliček, ve městě dobrého 
vína, dovedla místní obyvatele a zároveň 
by důstojně zahájila sezónu oblíbeného 
festivalu letních otevřených sklepů. V hlavách 
se nám postupně začaly rýsovat obrysy 
všech částí celé akce a začátkem dubna už 
bylo jasno. Mám tu čest vám představit nultý 
ročník Hustopečského slunovratu s vínem.
V letošním roce zařazujeme Slunovrat 

v pátek 23. června. V rámci programu bude 
pro návštěvníky připravena možnost aktivně 
zábavného vyžití v podobě závodu na 
koloběžkách, kterými ožije Křížový vrch od 
16.00 hodin. Po vydatném sportovním výkonu 
dostanou účastníci možnost se občerstvit 
návštěvou nočních otevřených sklepů, kde 
budou moci uspokojit své chuťové pohárky 
vínem od našich vinařských mistrů. 

Petra Otřísalová, Stálá vinařská expozice

Jak se zrodil Hustopečský slunovrat s vínem
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STOLNÍ TENIS
Stolní tenisté TJ Agrotec Hustopeče jsou ve fi nále play-off  2. ligy

Tabulka 2. liga
1. TJ Nový Jičín 22 18 1 3 0 201:103 59
2. TJ Agrotec Hustopeče 22 16 1 5 0 204:129 55
3. TT Moravský Krumlov 22 16 1 5 0 198:136 55
4. SKST Baník Havířov C 22 15 0 7 0 185:135 52
5. EXITERIA KST Jeseník 22 13 1 8 0 184:150 49
6. TJ Ostrava KST C 22 10 1 11 0 167:159 43
7. TTC Moravská Slavia Brno B 22 9 2 11 0 154:177 42
8. KST Blansko 22 9 2 11 0 169:184 42
9. KST Zlín 22 7 2 13 0 148:185 38
10. ASK Tatra Kopřivnice 22 7 1 14 0 149:187 37
11. TTC Frýdlant 22 5 1 16 0 117:190 33
12. SK Přerov 22 0 1 21 0 78:219 23

Až poslední kolo dlouhodobé mistrovské 
části rozhodlo o tom, že stolní tenisté 
hustopečského Agrotecu budou ve fi nále 
play-off  2. ligy bojovat o postup do 1. ligy. K 
tomu, aby se to podařilo, bylo nutné splnit 
dvě podmínky. Stolní tenisté z Hustopečí 
museli vyhrát obě svá poslední utkání a 
zároveň čekat, zda jejich největší konkurent, 
v boji o druhé místo celek Moravského 
Krumlova, prohraje. Oba celky měly stejné 
soupeře, rezervní celky Ostravy a Havířova. 
Hráči Agrotecu nejprve v sobotu hostili 
celek Havířova a byla to bitva jako řemen, 
domácí prohrávali již 2:5 a vůbec to s nimi 
nevypadalo dobře, ale bojovným výkonem 
dokázali nepříznivě se vyvíjející stav otočit a 
vyhrát 10:6. V neděli to pak bylo již jednodušší 
a celek Ostravy jsme porazili 10:3. Nejlepším 
hráčem byl po oba dny Antonín Schwarzer, 

který ani jednou neprohrál, ale absolutorium 
si zasloužili i všichni ostatní Hoferik, Mesaroš 
a Janoušek. A pak už jsme netrpělivě čekali 
na výsledek z Krumlova a dočkali se, Krumlov 
podlehl Havířovu 10:5 a to znamená, že po 

roce budeme opět usilovat o postup do první 
ligy. Soupeřem nám bude celek Nového 
Jičína a fi nále play-off  se hraje na dvě vítězná 
utkání.                                                      Jan Matlach, 

předseda TJ Agrotec

Stolní tenisté Agrotecu vyhráli první fi nálové utkání play-off 
K prvnímu utkání fi nále play-off  2. ligy 

stolního tenisu zajížděli stolní tenisté 
hustopečského Agrotecu na stoly celku 
Nového Jičína, který vyhrál dlouhodobou 
mistrovskou část 2. ligy.

Plná herna diváků očekávala vítězství 
domácích, ale naši hráči jim připravili kruté 
vystřízlivění.

Od samého začátku utkání jsme šli tvrdě a 
nekompromisně za svým cílem toto utkání 
vyhrát.

Domácí jsme zaskočili naprosto precizním 
výkonem všech našich hráčů a připravili jsme 
jim naprosté překvapení, když jsme zvítězili 
v poměru 9:1. Všichni naši hráči se plně 
soustředili na svůj herní projev, byli naprosto 
ukáznění, plnili taktické pokyny, které jsme 
si řekli, a nedali soupeři v podstatě žádnou 
šanci. Všichni diváci byli zaskočeni tímto 
debaklem, který jsme domácím uštědřili.

V našem týmu si zaslouží velikou pochvalu 
celá sestava Schwarzer, Hoferik, Janoušek, 
Mesaroš i náhradník Pavel Hort, který 
neustále povzbuzoval a poskytoval hráčům 

plný servis. Nicméně nesmíme podlehnout 
euforii, k postupu do první ligy musíme ještě 

vyhrát jedno utkání
Jan Matlach, předseda TJ Agrotec 

Oddíl TJ Agrotec vyhrál v Novém Jičíně.
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První díl série závodů pro atletickou 
přípravku a žactvo, Zajícova liga, se konal 
na začátku dubna v Bílovicích nad Svitavou. 
V krásném prostředí řeky Svitavy, zde 
na lesních cestičkách, proběhl krosový 
závod a naši mladí atleti se domů vrátili 
s pěti medailemi včetně jedné zlaté.
Hustopečští atleti loni Zajícovu ligu 
suverénně vyhráli a i letos chtějí v této soutěži 
uspět. „Je to pro nás v tomto roce jedna 
z priorit,“ vysvětlil vedoucí oddílu SK Atletika 
Hustopeče Zbyněk Háder. „V roce 2017 

bude ligu tvořit šest závodů, o jeden víc než 
loni. Ke třem dráhovým a dvěma krosovým 
závodům přibyl ještě jeden běžecký závod 
v lese. To pro nás sice není moc výhodné, 
protože jsme úspěšní především na dráze, 
nicméně na našem plánu obhájit loňské 
vítězství v lize to nic nemění,“ doplnil Háder.
Právě Bílovický závod byl do série začleněn 
letos poprvé a nutno říct, že domácí závodníci 
toho dokonale využili. Znalost tratí a velké 
zastoupení ve startovním poli znamenalo, že 
suverénně vyhráli. O druhé místo se ale svedl 

velmi tuhý boj mezi atlety 
z Hustopečí a Přísnotic. 
Nakonec velmi těsně 
byli úspěšnější závodníci 
z Přísnotic. Z individuálních 
výsledků si nejlépe vedla 
Leona Zemčíková, která vyhrála soutěž 
dorostenek, stříbro získala Vendula Seďová 
a bronzové medaile Stanislav Vrba, Vojtěch 
Prokeš a Kristina Špačková. 

-had-

Obhajobu vítězství v Zajícově lize zahájili atleti třetím místem

ATLETIKA
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Stolní tenisté Agrotecu postoupili do první ligy 

Stolní tenisté jsou přeborníky okresu 

Obrovského úspěchu dosáhli stolní tenisté 
TJ Agrotec Hustopeče, kdy o velikonoční 
neděli dokázali na svých stolech porazit 
ve druhém fi nálovém utkání play-off  celek 
Nového Jičína v poměru 9:6. Tímto vítězstvím 
si vybojovali prvenství ve druhé lize a zajistili 
si tak přímý postup do první ligy.

Vždy se říká, že poslední krok je nejtěžší, 
a to se také potvrdilo. Po jasném vítězství v 
prvním fi nálovém utkání na stolech Nového 
Jičína v poměru 9:1 se mohlo zdát, že druhé 
utkání, navíc hrané na domácích stolech, 
bude pro hráče Agrotecu jednoduché. Nebylo 
tomu tak, a jakoby nervozita na začátku 
utkání svazovala našim hráčům ruce. 

Nevydařený začátek měl za následek, že 
se Nový Jičín dostal do vedení 5:2 a začalo 
to být velmi vážné. Poté však začali domácí 
mohutně stahovat. Otěže utkání převzali do 
svých rukou neporažený Schwarzer a Hoferik 
a nastal obrat. Dostali jsme se do průběžného 
vedení 6:5, hosté sice ještě vyrovnali na 
6:6, ale pak domácí třemi výhrami v řadě 
dotáhli utkání do vítězného konce a mohly 
propuknout velké oslavy. 

Všem hráčům, kteří se na tomto úspěchu 
podíleli, patří obrovské uznání, nejenom 

těm, kteří hráli v tomto posledním utkání, ale 
všem, kteří se podíleli na všech vítězstvích 
během dlouhé sezony. Tahounem byl Antonín 
Schwarzer, skvěle ho však doplňovali všichni 

další - Petr Hoferik, Přemek Janoušek, Jakub 
Mesaroš, Pavel Hort, Filip Růžička i Petr 
Dvořáček.

Jan Matlach, předseda TJ Agrotec 

C družstvo oddílu stolního tenisu TJ Agrotec 
Hustopeče se stalo přeborníkem okresu 
Břeclav a zajistilo si tak postup do krajské 
soutěže. Je to další skvělý výsledek oddílu 
stolního tenisu v právě se končící sezoně. 
C družstvo mužů skončilo v dlouhodobé části 
až na čtvrtém místě, čímž si sice vybojovalo 
postup do play-off , ale v něm rozhodně 
nepatřili k favoritům. Přesto dokázali vyřadit 
2:0 na utkání v semifi nále celek Rakvic 
a potom ve fi nále stejným výsledkem i celek 
Kobylí. Tím získali titul přeborníka okresu 
a právo na postup do krajské soutěže. O tento 
skvělý výsledek se zasloužili Melichar Libor, 
Kuchař Pavel, Hušek Jan, Hušek Jindřich, 
Šlancar Jiří, Blažek Jiří a Horák Ondra. 

Jan Matlach,
předseda TJ Agrotec 

Zleva Hoferik, Hort, Schwarzer, Mesaroš, Janoušek.

Hráči zaslouženě oslavovali. →
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Květnové výjimky v otevírací 
době krytého bazénu: 

Dne 1. 5. a 8. 5.2017 – STÁTNÍ SVÁTEK 
bude krytý bazén UZAVŘEN

út 9. – 12. 5. (6.h - 8.h) není ranní plavání
ne 7. 5. (16.h - 18.h) - krytý bazén obsazen
út 9. 5. (14.h - 17.h) - krytý bazén obsazen
čt 11. 5. (14.h - 17.h) - krytý bazén obsazen
pá 12. 5. (14.h - 16.h) - krytý bazén obsazen

SPOZAM – hledá brigádníky
plavčíky na letní koupaliště na DPP

- Dovršení 18 let do 31.5.2017
-Dobrou fyzickou kondici a úsměv :-)

-Nutnost absolvování kurzu 
ZÁCHRANÁŘSKÉ MINIMUM PRO 
PRACOVNÍKY VODNÍCH AREÁLŮ 

(zabezpečí a zaplatí Vám SPOZAM)
- Směnný provoz včetně sobot a nedělí.

Více informacií: 
Aleš Proschek, tel.: 702 204 600 

proschek@hustopece.cz

SPOZAM nabízí 
k pronájmu plochu cca 105 m2

před krytým bazénem za účelem 
prezentace výrobků či produktu v období 

červen – srpen 
(popřípadě i mimo tuto dobu) a další 

plochy v areálu letního koupaliště za 
účelem umístění reklamy. 

Více informací: 
Aleš Proschek, tel.: 702 204 600 

proschek@hustopece.cz
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Provádím inženýrskou činnost, 
stavební dozor a odborné vedení staveb 
či zastupování investora na prováděnou 
stavební činnost stavby, autorizovanou 
osobou ve stavebnictví v oboru 
vodohospodářských staveb a pozemních 
staveb. Cena dle dohody. Ing. Vladimír 
Herůfek, tel.č.: 777 181 338.

• Hledáme paní, slečnu, důchodkyni na 
výpomoc s úklidem - hlavně sezóna o 
sobotách. T. 602 889 077

INZERCE  OBČANSKÁ

• Koupím garáž v Hustopečích. 
Tel.: 776 129 917

• Prodám sestavu nábytku do obývacího 
pokoje  - zakázková výroba.Jedná se o 
skříň pod a nad televizí - sestava. Lamino, 
Jasan, hliníkový rám a pískované sklo. Cena 
3000,-kč za komplet. Na požádání zašlu více 
informací nebo fotky emailem. 111.11@
seznam.cz, 777 066 804.

• Prodám stůl do obývacího pokoje barva 
jasan - zakázková výroba. Cena 800,-kč.. Na 
požádání zašlu více informací nebo fotky 
emailem. 111.11@seznam.cz, 777066804.

• Prodám motocykl skutr Honda - 102m2, 
barva stříbrná, 11 let, najeto 13500 km, 
pojištěný, zachovalý, technický průkaz do 
16.5.2018 + kufr+přilba. Cena dohodou. 
Hustopeče, tel.: 608 624 658. 

• Koupíme RD Hustopeče a okolí. Dohoda 
jistá. Tel.: 605 982 553

• Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Děkuji za 
nabídku. Tel.: 604 590 583

• Prodám levně učebnice pro ročníky 
1,2,3,4 střední školy. V případě zájmu mě 
kontaktujte na email: janabilko@seznam.cz

Finálový turnaj se již tradičně konal 
v brněnské hale na Vodově, kde vyvrcholila 

sezóna ve všech barvách najednou. 
Zúčastnilo se 175 družstev, což představuje 
dohromady 497 dětí. Hrálo se na 16 hřištích, 
vždy v osmiminutovém limitu, celkem 36 
kol. Další kola představovala fi nálovou 
nadstavbu, kdy dvě družstva s nejvyšším 
počtem bodů se probojovala přímo do 
semifi nále odpovídající své kategorii, 
další družstva na třetím až šestém místě 
hrála čtvrtfi nále. Vzhledem k neúčasti na 
jednom z předcházejících turnajů neměla 
hustopečská družstva možnost zasáhnout 
do bojů o příčky nejvyšší, nicméně to dětem 
neubralo chuť do hry.

Finálového turnaje Jihomoravského kraje 
v minivolejbale ročníku 2016/17 se v neděli 
9. dubna 2017 zúčastnila tři hustopečská 
družstva. Ve žluté kategorii vstupovala 
družstva do posledního turnaje ve druhé, 
resp. třetí desítce celkového pořadí a chtěla 
svoji pozici co nejlépe vylepšit.

Družstvo s největším počtem bodů, H. 
Straková a I. Havlíková, vstoupilo do hry 

šťastnou výhrou o jeden bod, další dva 
zápasy byly přesvědčivější, bohužel dva 
poslední už méně. I tak celkové dělené osmé 
místo je výborný výsledek. Velký pokrok 
v pořadí udělala druhá dvojice, M. Straková 
a P. Burian, která sice tři zápasy prohrála 
a dva vyhrála, ale i to stačilo na postup na 
dělené deváté místo celkového pořadí. Třetí 
družstvo, B. Bučková a A. Šlancarová, sice 
tentokrát žádný zápas nevyhrálo, ale dělené 
jedenácté místo je pro ně pěkným výsledkem.

Děti byly spokojené a těší se na příští 
sezonu, kde už nebudou úplnými nováčky, 
ale již zkušenými minivolejbalisty. Zároveň 
chtějí pozvat svoje spolužáky a kamarády 
do volejbalového kroužku, aby se rozšířily 
jejich řady. Kroužek funguje každoročně pod 
ZŠ Komenského, které patří poděkování za 
vytvoření prostoru a vybavení, bez kterého 
by nebylo možné si hrát, bavit se a zlepšovat 
se. 

Petr Groh, trenér

Děti odehrály fi nálový turnaj v minivolejbale v Brně
VOLEJBAL

Děti si turnaj užily.
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HOKEJBABL
Ronhill krajská soutěž 2016/2017 
TJ Agrotec Hustopeče – HBC Hodonín
2:13 (0:3,2:5,0:5)
Branky: O.Blažek(Hubička), 
O.Blažek(Hubička)
Tresty: Klimeš - 2x2
Střely: 15:52
Brankář: Vejpustek
Obrana: R.Blažek, Klimeš
Útok: Hubička, O.Blažek, Svoboda

SK Jihlava B – TJ Agrotec Hustopeče
6:0 (1:0,1:0,4:0)
Tresty: Pešák – 1x2, Svoboda – 1x2, 
Hampejs - 1x2
Střely: 54:10
Brankář: Čapka
Obrana: Klimeš, Pešák, Kozák
Útok: Svoboda, Vít Hlavatý, Hubička; 
Hampejs, Brychta

HBC Flyers Jihlava – TJ Agrotec Hustopeče
3:1 (2:0,7:0,4:1)
Branky: Vít Hlavatý(Kozák)
Tresty: Vít Hlavatý – 1x2, Kyncl - 1x2
Střely: 44:8
Brankář: Čapka
Obrana: Klimeš, R.Blažek; Kyncl, Heřman
Útok: Hampejs, Vít Hlavatý, Kozák; Zimolka, 
Brychta

HSK Staré Brno – TJ Agrotec Hustopeče  
12:2 (5:1,4:0,3:1)
Branky: Brychta(Hampejs), Hlavatý(Hampejs)
Tresty: Vojtěch Hlavatý – 1x2, Kyncl - 1x2
Střely: 44:20
Brankář: Vejpustek
Obrana: Kyncl, Heřman, Pešák
Útok: Hampejs, Vít Hlavatý, Kozák; Zimolka, 
Brychta, Vojtěch Hlavatý
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Restaurace U Halmů
hledá kuchaře - kuchařku

 na víkendy

4 až 12 hodin denně, plat 150 Kč/hod.

Bližší informace na 
tel.: 605 247 736, email: halm@halm.cz

AUTOŠKOLA  MIRDA
PROVOZOVNA  HUSTOPEČE, BRNĚNSKÁ 8

Výuka a výcvik sk. A1, A2, A, B

Přihláška do autoškoly on line přes www stránky.
Plánování jízd z domu  on line přes program MA.

AKCE STUDENTI za 6900,- Kč*

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ PROFI I REFERENTŮ

SERVIS TACHOGRAFŮ 
+ STAHOVÁNÍ DAT Z TACHOGRAFŮ

Bližší informace na www.mirdacars.cz 
tel.: 777 633 279, 606 134 006

*platnost do 30. 7. 2017

Dobrý den přeji všem příznivcům nového 
a moderního bydlení v Hustopečích. Dovolím 
si Vás informovat o průběhu stavby nových 
bytů na ulici Generála Peřiny.
V současné době máme již dokončenou 
hrubou stavbu zapsanou v katastru 
nemovitostí. Momentálně již probíhají úpravy 
dispozicí jednotlivých bytů dle požadavků 
budoucích vlastníků. Během několika málo 
dnů dojde k odlívání podlah, a tím pádem 
budou i hotové všechny hrubé rozvody sítí.
V těch několika málo volných bytech je ještě 

stále nějaká možnost dělat úpravy dle Vašich 
požadavků, je však třeba reagovat poměrně 
rychle, jelikož stavba bude pokračovat dle 
harmonogramu a ve volných bytech podle 
projektu.
V tuto chvíli můžeme s jistotou potvrdit, 
že slíbené termíny dokončení a kolaudace 
budou s přehledem splněny.
Pokud i Vy uvažujete o novém bytě 
v Hustopečích, neváhejte mě kontaktovat za 
účelem získání informací o volných bytech a 
třeba i prohlídky v rozestavěných bytových 

domech.
Jsem pro Vás k dispozici na známých 
kontaktech, uvedených níže. Budu se těšit 
na shledanou!

Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 20. 4. 2017

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku 
postát a tiše vzpomínat.

Dne 17. května by oslavil 90. narozeniny tatínek, 
dědeček a pradědeček, 

pan BOHUSLAV STROUHAL

S láskou vzpomínají dcera Marie 
a syn Bohuslav s rodinami.

Jubilanti v měsíci březnu 2017
01.03.1925  Marie Horáková
01.03.1936  Lydie Šalášková
02.03.1931  Josef Pančochář
02.03.1929  Bohumil Hönig
07.03.1930  Marie Prošková
07.03.1930  Anna Straková
07.03.1936  Marie Doležalová
10.03.1936  Ladislav Martinec
13.03.1936  Anna Nečasová
13.03.1936  Josef Horák 
13.03.1936  Antonín Kuchyňka
16.03.1929  Vladimír Otřísal
18.03.1931  Josef Rigó
18.03.1935  Danuše Jančaříková
19.03.1936  Františka Vahalová
19.03.1937  Eva Lízalová
22.03.1931  Anděla Hönigová
25.03.1931  Marie Straková
27.03.1928  Josefa Lengálová
27.03.1934  Mária Koblihová
29.03.1936  Pavlína Kováčová

Dne 10. května 2017 by se 
paní HANA GRBAVČICOVÁ, 

rozená Doláková, z Hustopečí
dožila 71 let.

S láskou vzpomínají synové Honza a Martin,
vnoučata Marek a Honza, Mirka, Vlasta. Rodina 
Dolákova, Novotňákova, Berkova, Charvátova.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal na tebe zapomenout.

Dne 7. května by se dožil náš tatínek, dědeček,
pan STANISLAV KILIÁN

 83 let.

S láskou vzpomínají syn Radek 
a dcery Ludmila a Marie s rodinami.

...větší bolesti na světě není,
než žal z náhlého rozloučení ...

Dne 25. května 2017 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí

pana LADISLAVA SADÍLKA.

S láskou vzpomínají přítelkyně Kristýna s rodinou,
rodiče a bratr s rodinou.

24.03.2017 Igor Fekete, Hustopeče
 Michaela Mutňanská, Hustopeče

15.04.2017 Jakub Vejdělek, Praha
 Iveta Hellingerová, Praha

28.04.2017 Václav Bartl, Hustopeče
 Radka Kalábová, Hustopeče

29.04.2017 Jaroslav Červenka, Kurdějov
 Maria Lujza Kičinjaová, Smolenice

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Sňatky

Až první z hvězdiček na nebi zasvítí,
až zpěv ptáků utichne a já půjdu spát,

všechny své myšlenky pochytám do sítí
a ve svitu měsíce budu Ti přát,
ať ti mé přání ve snu tiše zní...

Dne 12. května vzpomeneme 
nedožité 38. narozeniny

pana VIKTORA JANOŠKA z Hustopečí.

S tichou vzpomínkou vzpomíná 
maminka s rodinou.

Odešla jsi navždy, ale stále žiješ a budeš žít v 
mysli a srdcích těch, kteří tě tolik milovali.

Dne 13. května by bylo naší milované dceři 
IRENCE BARTALOSOVÉ 

45 let. Osud byl ale krutý a vzal nám ji. 
26. března to bylo už 27 let. Chybí nám 

a jen ve vzpomínkách nám zůstává. 

Za tichou vzpomínku děkují rodiče,
sestra a celá rodina.

Dne 26. dubna jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí 

pana ZDEŇKA NEČASE z Hustopečí.

S láskou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami. 



13. května 2017
10:00 – 14:00 hod

AGROTEC a. s. | Brněnská 74 | Hustopeče

agrotecagrotec #agrotecgroup#agrotecgroupagrotecgroupagrotecgroupagrotec a. s.agrotec a. s.

Dovolujeme si Vás pozvat na

FARMÁŘSKÉ TRHY • DŘEVORUBECKÁ SHOW • SKUPINA NA2FÁZE
jízdy v nové ŠKODA KODIAQ a KIA PICANTO • jízdy traktory • tankování se slevou

• dezinfekce klimatizace za zvýhodněnou cenu • zábava pro celou rodinu...

...a samozřejmě nebude chybět ani dobré občerstvení s výbornou kávou a Zmrzkou.

www.agrotec.cz
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