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NOVÁ BUDOVA PAVUČINY SE ZAČNE 
STAVĚT V ZÁŘÍ

NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ JSOU 
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Přihlaste se k ZP MV ČR

Přidejte se k největší 
zaměstnanecké 

zdravotní pojišťovně

www.zpmvcr.cz

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. července do 30. září, mezi našimi
spokojenými pojištěnci vás přivítáme
od 1. ledna následujícího roku.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme

Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.211.cz
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Vážení spoluobčané,
prázdninám odzvonilo, třídy ve školách 

opět zaplnili předškoláci, žáci i studenti, 
v  průmyslových provozech, firmách i úřadech 
skončil prázdninový režim. Zůstaly vzpomínky, 
nové dojmy, nová přátelství, nové sny a přání. 
Počasí si s námi všemi zahrávalo. Horké dny často 
střídaly ty chladné a deštivé. Ale aspoň letos není 
takový smutný pohled na suchem strádanou zeleň, 
jako tomu bylo loni. 

Co nového přinesly prázdninové měsíce? Když 
pominu tradiční akce, novinkou byl Hustopečský 
slunovrat s  vínem, který oficiálně zahájil léto 
a stal se bránou k  Letním otevřeným sklepům. 
Za velmi úspěšnou považuji především pro cizí 
návštěvníky zajímavou hru Poznej Hustopeče! Ta 
děti i s  jejich rodiči provedla městem a plněním 
úkolů zábavnou formou ukázala to nejzajímavější 
z  našeho města. Všichni úspěšní řešitelé dostali 
zaslouženou odměnu v  místním Turistickém 
informačním centru.

Divadelní festival Pod širým nebem, letní kino Pod ořechem, krojované hody, Národní výstava vín, 
Zarážení hory, akce pro děti na koupališti. To jenom vyjmenovávám velmi úspěšné tradiční prázdninové 
akce pro místní i přespolní.

Co nového se událo na radnici? Dostáli jsme slibu a na začátku prázdnin jsme otevřeli veřejné 
záchodky na autobusovém nádraží. V budově firmy BORS máme prostory pronajaté na 30 let s možností 
prodloužení. Z nevědomosti nebo i jako schválnost zaznamenáváme na WC zneužívání alarmu. Proto 
jsou nyní místa označena instrukcemi k  vypnutí. Úpravou prošla smuteční obřadní síň. Dva týdny 
trvala její výmalba a výměna osvětlení. Do finále se dostává rekonstrukce a rozšíření komunikace od 
křižovatky ul. Komenského směrem na Tábory a stále probíhá rekonstrukce ulice Alšova. Přes prázdniny 
vznikla kolmá parkovací místa na ul. Vrchlického a připravuje se budování bezbariérového chodníku od 
ul. Žižkova a Hybešova, přes Tábory na Sv. Čecha. V září také započne přestavba Centra volného času 
Pavučina a připravovat budeme výběrové řízení na zhotovitele přestavby kina na multifunkční zařízení. 
Vzniknou v něm prostory pro divadla, koncerty, kino, ale také malá scéna a zázemí pro setkávání lidí 
všeho věku, včetně využití komerčního, kavárna nebo informační centrum. Své místo zde najde také celá 
organizační složka města Marketing a kultura. Budova bude plně bezbariérová.

Důležitou a zároveň pozitivní zprávu jsme dostali koncem srpna. Město podalo v rámci Operačního 
programu životního prostředí tři projekty a všechny tři byly úspěšné. V tuto chvíli je nejblíž realizace 
nové výsadby Křížového vrchu a pole za ním včetně instalace mobiliáře a vzniku relaxační zóny (HL 
7-8/17). Cílem je rozšíření stávajícího lesoparku.

Vážení spoluobčané,
v září si připomeneme 80. výročí úmrtí prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, který 

měl velmi úzké osobní vazby na naše město. Česká televize připravuje dokument, kdy kromě Hodonína, 
Čejkovic aj. míst natáčeli také u nás v Hustopečích. Dokument by měla uvést ČT2 v sobotu 16. září. 

Ráda bych vás také pozvala do městského muzea a galerie, kde vystavují umělci z našeho partnerského 
města Benátek nad Jizerou, na Ovčí bál nebo na dětské hody na svátek sv. Václava. A než se nadějeme, 
bude podzim. Na Křížovém kopci ho přivítá spousta pohádkových bytostí. Můžete být při tom.

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Nová budova Pavučiny se začne stavět v září
Radní se sešli na své 69. schůzi v  úterý 18. 

července 2017.  Jednali o vyhlášení záměru 

pronájmu restaurace vedle společenského 

domu a pronájmu prostor na Poliklinice 

společnosti Girasole. Zabývali se rekonstrukcí 

části komunikace v  ulici Tábory a opravou 

poškozených úseků silnic. Schválili zapojení 

města do projektu, který mapuje rodinnou 

a sociální situaci a také objednávku publikace 

Vaše cesty k bezpečí. Zadali zpracování auditu 

největších příjemců dotací z rozpočtu a vybrali 

nejvhodnější nabídku na novou stavbu 

objektu Centra volného času Pavučina.  

Je vybraná fi rma na postavení nové budovy 

Pavučiny

O veřejnou zakázku na vybudování 

budovy Polyfunkčního komunitního centra 

Pavučina se zajímalo 10 uchazečů. Tato 

investiční akce města bude stát necelých 

27 milionů korun a zvýší komfort nejenom 

dosavadním uživatelům Pavučiny. Nově se 

zde budou poskytovat i sociální služby. Vedení 

města spolu se sociálním a majetkoprávním 

odborem nyní jednají s různými organizacemi, 

uvažuje se i o umístění chráněné dílny. „Na 

stavbu Polyfunkčního komunitního centra 

si město vzalo úvěr ve výši 31 milionů korun. 

Zároveň se připravuje žádost o dotaci, která 

v případě schválení může pokrýt až dvě třetiny 

investic,“ doplnila starostka Hana Potměšilová. 

Restaurace na ulici Herbenova hledá nového 

nájemce

Vedení města vyhlásilo záměr pronájmu 

restaurace v  sousedství Společenského domu 

Hustopeče. Pronájem se týká pohostinství, 

včetně stávajícího vybavení, na ulici 

Herbenova. K  objektu patří i sklep, nákladní 

výtah a předzahrádka. Současný nájemce 

podal výpověď z nájmu. 

V prostorách prvního patra na Poliklinice 

sídlí společnost Girasole

Společnost Girasole, poskytovatel domácí 

sociální péče, projevila zájem o pronájem 

prostor v  prvním patře Polikliniky, kde byla 

dříve kožní ambulance. Prostory využívá od 

1. srpna. Stále je možnost pronájmu dvou 

místností ve třetím patře, kde donedávna 

sídlila kardiologická ambulance. V  objektu 

se nachází výtah.  Upřednostňují se nabídky, 

které hodlají využít prostor k poskytování 

služeb péče o tělo a zdraví člověka. 

Část ulice Tábory byla přes prázdniny 

uzavřena

Na ulici Tábory, v  úseku mezi ZŠ 

Komenského a SOŠ a SOU Hustopeče, se po 

dokončené rekonstrukci plynovodu prováděla 

rekonstrukce vodovodu. Zároveň došlo 

k  opravě obrubníků a spodní vrstvy vozovky 

před položením horní vrstvy asfaltu. Tento 

úsek komunikace byl od konce července do 

začátku školního roku uzavřen.  

Vybrané úseky silnic v havarijním stavu 

budou opraveny

Zaměstnanci majetkoprávního odboru 

a městských služeb vytipovali nejvíc poškozené 

části místních komunikací. Jedná se o úseky 

v  ulicích Kurdějovská, Šafaříkova, Žižkova, 

U Větrolamu, Vinařská, Kpt. Jaroše a Javorová. 

Na jejich opravu vyčlenilo vedení města téměř 

300 tisíc korun a budou ji provádět dvě fi rmy.

Příjemce největších dotací z rozpočtu města 

čeká fi nanční audit 

Dotace z  rozpočtu města přidělují 

zastupitelé ve dvou etapách. Největší částky 

míří do tří sportovních subjektů. Jedná se o TJ 

Agrotec Hustopeče, FC Hustopeče a Plavecký 

klub Hustopeče. Starostka Hana Potměšilová 

pověřila interní auditorku města k vypracování 

fi nančního auditu zaměřeného na využívání 

fi nančních prostředků z dotací.                      -ves-

Z MĚSTA

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Úpravy ve společenském domě se budou týkat vestibulu i baru
Radní se sešli na své 70. schůzi v  úterý 1. 

srpna. 2017.  Jednali o opětovném zapojení 

města do projektu Kabelkománie, odsouhlasili 

stanovy pro Hustopečské městské víno 

2017, vybrali nejvhodnějšího zhotovitele na 

bezbariérové chodníky a schválili úpravu 

prostor ve společenském domě.  

Ve společenském domě se změní vestibul 

i bar 

Již před časem odsouhlasili radní vytvoření 

pracovní skupiny, vedené radním pro kulturu 

Romanem Zárubou, která má za úkol vytvořit 

studii budoucího využití Společenského 

domu Hustopeče. Podobný plán je nutný pro 

dlouhodobé fungování tohoto městského 

kulturního centra a všechny zásahy do interiéru 

a vybavení by měly probíhat koncepčně. Navíc 

se zabývá i exteriérem, například bude řešit 

možnosti využití pozemků pod budovou. 

„Nedávno jsme se na doporučení pracovní 

skupiny rozhodli udělat několik úprav. Víme, 

že nejsou konečné, proto jsou naplánované 

tak, aby sloužily několik následujících let do 

doby, než bude připravena úplná rekonstrukce 

společenského domu,“ řekla starostka Hana 

Potměšilová. Opravy se týkají vestibulu 

a stávajícího baru. Ten se zruší a přemístí se 

do zadních prostor. Výdej bude probíhat přes 

okénko, což usnadní fungování baru během 

četných pronájmů především v  zimních 

měsících. Tímto přesunem dojde ke zvětšení 

vestibulu a zvýší se tak komfort návštěvníků. 

Také se zlepší zázemí pracovníků. Úpravy 

včetně vybavení budou stát téměř 300 tisíc 

korun.

Úspěšnou Kabelkománii čeká opakování 

I v letošním roce dostanete možnost pomoci 

Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Sociální 

odbor bude pořádat druhý ročník charitativní 

akce Kabelkománie. Máte tak možnost zbavit 

se již nechtěných kabelek, které udělají radost 

novým majitelkám a navíc fi nančně pomůžou. 

Akce se bude konat dle osvědčeného modelu 

z  loňského roku. V  září se otevřou sběrná 

místa a všechny nepoškozené kabelky budou 

nabízeny k  odkupu za minimální cenu 

50 korun na Burčákových slavnostech. Vloni 

bylo celkem prodáno 170 tašek, za které byla 

utržena částka přes 10 tisíc korun. Celý výtěžek 

sbírky byl předán Nadaci pro transplantaci 

kostní dřeně. 

Na Burčákových slavnostech bude 

vyhlášeno Hustopečské městské víno 2017 

Radní schválili stanovy týkající se 

Hustopečského městského vína. Všechny 

přihlášené vzorky musí splňovat platné 

podmínky soutěže, aby co nejlépe vykreslovaly 

typickou chuť vína z Hustopečí. Hustopečským 

městským vínem se totiž po celý následující 

rok město prezentuje. Slavnostní vyhlášení 

výsledků bude součástí sobotního programu 

Burčákových slavností. Ve dnech slavností 

bude nové městské víno poprvé k  ochutnání 

ve Stálé vinařské expozici. V  expozici 

a v Turistickém informačním centru si pak vína 

budete moci po celý rok zakoupit.                    -ves- 
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Křížový vrch nabídne návštěvníkům opět 

vyšší komfort. Přibyde zde nová relaxační zóna, 

kterou z poloviny zaplatí peníze z Národního 

programu podpory cestovního ruchu. Celkové 

náklady budou okolo 700 tisíc korun.

„Součástí relaxační zóny bude bludiště, 

pocitová stezka ve tvaru hlemýždě, asi pět 

balančních prvků napodobujících zvířata a celé 

to bude oplocené,“ upřesnil místostarosta 

Bořivoj Švásta. 

Tato zóna je první ze tří celků komplexně 

zpracované obnovy lokality za městem. Na 

části je rozdělena s ohledem na specifi kace 

jednotlivých výzev tak, aby získaná podpora 

z dotací byla co nejvyšší. 

Druhou částí jsou terénní úpravy a hnízdní 

stěna pro vzácné ptáky, jakými jsou například 

vlhy pestré či břehule říční. Tyto aktivity 

ovšem  národní ani evropské programy 

nepodporují a město je zaplatí z rozpočtu.

„Třetí velký celek v hodnotě okolo 2 milionů 

korun je výsadba zeleně, kterou by měl 

dotovat Operační program životní prostředí. 

Počítáme se založením velké aleje ve tvaru 

kříže a dosázení ovocného sadu,“ uvedla 

projektová manažerka města Pavla Novotná. 

Jasno ohledně dotace bude defi nitivně v září.

Křížový vrch  v minulosti sloužil především 

jako lesopark. S revitalizací se začalo před 

několika lety, kdy došlo k vykácení nevhodných 

stromů, ošetření stávajících, výsadbě nových 

a založení travních porostů. V loňském 

roce  kopec doplnily nové lavičky, informační 

tabule i gril. 

„Cílem všech těchto akcí je nabídnout lidem 

klidovou zónu k procházkám a relaxaci. Je to 

pro ně dostupné a hodně blízko od města,“ 

doplnil Švásta. 

-hrad-

Radní jednali o zaslepení komunikace Brněnská – Šafaříkova
V úterý 22. srpna 2017 se konala 72. schůze 

rady města. Radní projednávali přípravu 

podmínek na získání pozemků či smlouvu 

o vytvoření audiovizuálních děl. Rozšířili 

úřední hodiny městského úřadu, řešili rušení 

nočního klidu plynovými děly a vybírali 

nejvhodnější variantu zaslepení komunikace.

Dojde k zaslepení spojovací komunikace 

ulic Brněnská – Šafaříkova

Oblíbená spojovací komunikace mezi 

ulicemi Brněnská a Šafaříkova slouží jako 

zkratka převážně pro chodce a cyklisty. Běžně ji 

využívají obyvatelé domů, kteří z ní mají vchod 

do domu, garáže nebo zahrady. Došlo zde k

úpravě vozovky – byla vyasfaltovaná a na jedné 

straně vznikl chodník a veřejné osvětlení. Díky 

tomu se silnice stala atraktivní pro řidiče aut, 

kteří si po ní začali zkracovat cestu, přestože je 

zde zákaz vjezdu motorových vozidel. „Museli 

jsme tedy přistoupit k  zaslepení komunikace. 

Uvažovalo se o několika variantách, nakonec 

jsme vybrali tu, která je nejblíže Brněnské 

ulici,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová. 

Komunikace bude zaslepena pomocí 

dekoračních květináčů.

Připravují se podmínky pro získání 

pozemků pod kruhovým objezdem

Odvedení nákladní dopravy ze 

severu města se projednává více než dva roky. 

Na základě územního plánu má ve směru na 

Velké Němčice vzniknout nový kruhový objezd 

a směrem do města nová komunikace, která 

tak uleví nejzatíženějším ulicím v Hustopečích 

– Žižkově a Hybešově. V  současnosti se 

připravují smlouvy pro darování, směnu či 

odkup pozemků potřebných pro vybudování 

okružní křižovatky. „Z kruhového objezdu se 

řidiči dostanou do všech stávajících i nových 

fi rem v této lokalitě,“ řekl místostarosta Bořivoj 

Švásta. Komunikace bude pravděpodobně 

budována na několik etap. 

Součástí nové expozice o osvobození města 

budou tři krátké fi lmy

Městské muzeum a galerie Hustopeče 

připravuje novou expozici zaměřenou na 

osvobození města Rudou armádou. Budou v ní 

vystaveny například militarie ze sběratelské 

činnosti Josefa Babáčka. Navíc je naplánovaná 

projekce tří krátkých audiovizuální děl 

vztahujících se k  tématu 2. světové války na 

Hustopečsku. Rada města schválila smlouvu 

o dílo na vytvoření těchto videodokumentů.

Rozšíří se úřední hodiny Městského úřadu 

Hustopeče

Radní schválili rozšíření úředních hodin 

městského úřadu. Veřejnost může využívat 

služby úřadu vždy v pondělí a ve středu od 8 do 

17 hodin a nově i v  úterý a ve čtvrtek od 8 do 

14 hodin. Upozorňujeme, že je nutné počítat 

s polední pauzou.  

Plynová děla na rušení špačků reguluje 

vyhláška

Město Hustopeče má obecně závaznou 

vyhlášku z  roku 2010, která mezi 

22:00 a 06:00 hodinou zakazuje používání 

plynových děl v  katastru obce. Místní vinaři 

jsou s ní seznámeni a tento noční klid dodržují. 

Přesto jsou v  Hustopečích tato plynová děla 

v  noci slyšet. „Bohužel jsou slyšet z  okolních 

katastrů. Pokud je neusměrňuje vyhláška, tak 

je situace komplikovanější. Proto oslovujeme 

vedení okolních obcí, aby takovou vyhlášku 

vytvořili,“ řekla starostka Hana Potměšilová.  

-ves-

Křížový vrch láká k odpočinku

Senioři z partnerských měst opět v Hustopečích 
Hustopeče, Modra a Benátky nad Jizerou. 

Tři města spojená memorandem o vzájemné 

podpoře a spolupráci. Tři města, jejichž občané 

mezi sebou navazují díky společným aktivitám 

nová přátelství. V posledním prázdninovém 

týdnu se senioři z těchto měst opět sešli 

v Hustopečích. A program měli vskutku 

neobvyklý.

„Senioři přijeli ve středu ráno a odpoledne 

nás čekala projížďka kolem Mušovských jezer 

a návštěva v preparátorské dílně v Šakvicích,“ 

prozradila program prvního dne setkání 

produkční Martina Ondrová.

Dílna patří k největším preparátorským 

ateliérům v Evropě a měsíčně zpracuje desítky 

zvířat všech druhů. Vzácné exponáty proto 

seniory nadchly. Na večerním programu pak 

vystoupili představitelé tří měst. Společným 

tématem všech řečníků byla především radost 

z dobře fungující spolupráce a upřímná snaha 

o její další pokračování. Ani druhý den senioři 

nezaháleli a opět vyrazili na výlet. Tentokrát 

do Benediktinského opatství v Rajhradě, kde si 

prohlédli památník i zahrady.

Dvoudenní pobyt seniorů je již minulostí, 

nicméně vzájemná spolupráce partnerských 

měst bude pokračovat dál. „Ještě letos 

v září proběhne v Modre sportovní setkání 

dětí základních škol a příští rok budeme hostit 

skauty, senioři pojedou do Modry a naopak 

do Benátek nad Jizerou vyrazí děti,“ vysvětlila 

další průběh spolupráce starostka Hana 

Potměšilová.                                                                  -nov-
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Senioři na návštěvě v Rajhradě.
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Stavba nového Centra volného času je na spadnutí
Zbrusu novou budovu bude mít 

hustopečské Centrum volného času Pavučina. 

Tato dlouhodobě plánovaná investice 

odstartuje v září. 

Dvoupodlažní budovu využijí především 

děti a účastníci zájmových či výukových 

programů.  Ubytování nabídne i táborníkům 

či vícedenním návštěvníkům kurzů. Prostor 

bude i pro sociální službu.

„Roční práce na projektování, stavební 

povolování a celé řízení jsou u konce. Je už 

i vysoutěžená dodavatelská fi rma,“ uvedl 

místostarosta města Bořivoj Švásta. 

Celkové náklady snížilo výběrové řízení 

o téměř dvacet procent a vyjde na necelých 

27 milionů korun. Vedení města počítá 

s  čerpáním úvěru, o kterém defi nitivně 

rozhodne zářiové zastupitelstvo, i s  žádostí 

o dotaci. „Budeme se snažit získat dotační 

peníze. Nyní se nabízí výzva, která se týká 

polyfunkčního komunitního domu,“ uvedl 

Švásta. Pokud vedení města s  žádostí uspěje, 

pokryje dotace až dvě třetiny výdajů. 

Ani v  době výstavby nebude nabídka 

zájmových kroužků omezena. „Víceméně 

všechny kroužky už máme zajištěné. 

Třetina kroužků, která je běžně na Pavučině, 

bude v  knihovně, další v  M-klubu nebo ve 

společenském domě,“ uvedl ředitel CVČ Petr 

Fridrich. 

Stávající budova pochází z  osmdesátých 

let minulého století. V  té době sloužila jako 

ubytovna pro dělníky. I přesto, že zaměstnanci 

Pavučiny zde vytvořili příjemné zázemí, 

budova kapacitně nestačí a je energeticky 

velmi náročná. Čeká ji demolice a kompletně 

nová výstavba.                                                           -hrad-
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Rekonstruovaná Nerudova ulice.

Práce omezují provoz v ulici.

Rekonstrukci vozovky a chodníků má 

za sebou Nerudova ulice. Přibyla také nová 

podélná parkovací stání. 

Stav silnice a chodníků v Nerudově 

ulici byl dlouhodobě špatný. „Tady se 

rekonstruovala kanalizace a od té doby  byla 

vozovka  v neutěšeném stavu. S tím souvisely 

i chodníky,“ upřesnil místostarosta  Bořivoj 

Švásta. 

Projekční a přípravné práce začaly už 

v roce 2015, následovalo vyřízení dokumentů 

potřebných k povolení akce. „Stavební 

povolení nabylo právní moci v listopadu, takže 

realizace začala až na konci roku. Komplikací 

byla tuhá zima, která stavbu na několik měsíců 

přerušila,“ doplnil investiční technik města 

Radek Krušina.

Předpokládané náklady v projekčních 

cenách byly okolo 7 milionů korun a výběrovým 

řízením se snížily o téměř  3 miliony. 

Rekonstrukce tedy  vyšla městský rozpočet 

na 4,3 milionů korun a zaměstnanci místní 

stavební fi rmy ji dokončili letos v červnu.  

-hrad-

V Alšově ulici v Hustopečích právě probíhají 

stavební práce. Společnost GasNet, s. r. o., zde 

provádí výměnu plynového vedení včetně 

instalace nových plynových přípojek do 

jednotlivých domů. „V souvislosti s  touto 

opravou se nám podařilo domluvit opravu 

celého povrchu vozovky. Investor pokryje 75% 

nákladů, zbytek bude zaplacen z  rozpočtu 

města,“ řekl investiční technik Karel Svoboda. 

Na celé ulici tak bude jednotná horní vrstva 

vozovky. Obrubníky se budou nyní měnit 

jen na levé straně ulice z  důvodu plánované 

rekonstrukce vodovodního vedení a výstavby 

podélných parkovacích míst na straně pravé. 

„Již zpracováváme projektovou dokumentaci, 

měla by být hotová do konce tohoto roku. 

Počítáme se vznikem 23 parkovacích míst, 

ale tento počet zatím není fi nální,“ vysvětlil 

Svoboda. 

Stávající práce by měly být dokončeny do 

konce září. „Chtěli bychom požádat obyvatele, 

aby byli tolerantní a pokud možno tuto ulici 

využívali jen minimálně,“ dodal Svoboda. Další 

stavební práce zde začnou pravděpodobně 

během příštích letních prázdnin.

-ves-

Nerudovka hlásí: Opravené chodníky, silnice i parkovací stání

V Alšově ulici se začalo s opravami 
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Pokračování bezbariérové trasy je naplánováno na září
Město Hustopeče má za sebou již čtvrtou 

úspěšnou žádost o příspěvek z  rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Finance jsou určené na opatření zaměřené 

ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Cílem je 

odstranění bariér na trase vedoucí ulicemi 

Hybešova, Žižkova, Tábory a Sv. Čecha. „Plán 

této trasy D byl schválen již v roce 2016 v záměru 

Národního rozvojového programu mobility 

pro všechny. Díky tomu jsme mohli v  lednu 

roku 2017 podat žádost o dotaci. V  červenci 

jsme dostali kladné vyjádření, byla nám 

poskytnuta dotace ve výši 3,8 milionu korun. 

Nyní již máme za sebou i výběrové zřízení na 

zhotovitele,“ doplnila projektová manažerka 

Eva Bohutínská.    

Projektu předcházela dlouhá příprava. 

Jedná se sice o čtvrtou bezbariérovou 

trasu v  Hustopečích, ale jako jediná se 

týká bezbariérového chodníku, který vede 

vedle místní komunikace. „Náš projekt 

musel splňovat určité podmínky. Po této 

komunikaci muselo za den projet minimálně 

500 vozidel. Zjišťovala se i intenzita pěší 

dopravy, nehodovost apod.,“ řekl místostarosta 

Bořivoj Švásta. 

Trasa zpřístupní významné objekty, 

například Polikliniku, Penzion, Základní školu 

Komenského či sběrný dvůr. „Vzniknou nové 

přechody a celá trasa bude plně bezbariérová, 

aby sloužila imobilním občanům,“ dodal 

Švásta.  

Původní plánovaná cena této trasy byla 

odhadovaná na 5,5 milionu korun, ale 

výběrovým řízením se náklady snížily na 

3,5 milionu korun. Městu se tak sníží celkové 

spolufi nancování i výše dotace. „Město 

Hustopeče zaplatí přibližně 1 milion korun. 

Tato částka bude pokrývat neuznatelné 

náklady a 15% podíl spolufi nancování dotace,“ 

dodala Bohutínská. 

Budování bezbariérové trasy začne v  září. 

Hotovo by mělo být v  květnu roku 2018. 

„Tato etapa se bude dělat postupně, protože 

před položením chodníku se musí narovnat 

sítě. Chceme se tak vyvarovat následnému 

rozkopání z  důvodu poruch kanalizace,“ řekl 

Švásta.  

Bezbariérové trasy se plánují i v  dalších 

lokalitách. Projekt páté etapy je již téměř 

hotový.                                                                                  -ves- 
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Tato trasa je zatím nejdelší.

Hustopeče se staly součástí projektu 

audit  familyfriendlycommunity. V rámci 

tohoto auditu dojde ke zmapování sociální 

a rodinné situace ve městě, vypracuje se 

přehled existujících opatření zaměřených 

na děti, rodiny a starší generaci a navrhnou 

se opatření nová. „Jedná se o rameno 

komunitního plánu, které se přímo zaměřuje 

na prorodinnou politiku v obcích,“ dodal 

spolukoordinátor projektu Michal Vejpustek 

ze Sociálního odboru.

Projekt zajišťuje i fi nancuje 

Jihomoravského kraj. Celý proces probíhá na 

základě osvědčeného know – how převzatého 

z Rakouska. Do města přijede koordinátor, 

který bude ve spolupráci s pracovní skupinou 

zjišťovat situaci ve městě. V této skupině budou 

zastoupeni členové místních organizací, 

které se zaměřují na rodinu a sociální služby. 

Jedná se například o mateřské centrum, 

pečovatelskou službu či centrum volného času. 

„Koordinátor bude získávat informace o tom, 

co se už v Hustopečích realizuje a zjišťovat, co 

a jaké služby tady obyvatelům chybí,“ vysvětlil 

vedoucí Sociálního odboru Tomáš Laz.

Audit by měl trvat rok. Díky tomuto 

projektu pak budou zaváděná opatření 

odpovídat poptávce ve městě. „Funguje to 

na principu poptávky a nabídky. Nevytváří 

se žádná opatření, která nejsou potřebná,“ 

řekl Vejpustek. „Cílem jsou systémové kroky, 

doporučující stanoviska, která budou předány 

radě města a zastupitelstvu města. Záleží na 

samosprávě, jestli k nim přistoupí,“ dodal.

Ve městech a obcích, kde již tento 

audit proběhl, se zvýšila kvalita života 

obyvatel. Přibyla dětská hřiště, pravidelná 

mezigenerační setkání, taxi pro seniory, 

podpora dobrovolníků a došlo ke zvýšení 

bezpečnosti. „Předpokládáme, že se výsledky 

odrazí i v komunitním plánu, který funguje na 

podobném principu jako zmíněný audit,“ řekl 

Laz. „Město titulem familyfriendly získá punc 

místa, kde se bude dobře žít rodinám a bude 

výhodné zde zakládat rodiny a žít do konce 

života,“ uzavřel Vejpustek.

-ves-

Audit familyfriendlycommunity podpoří rodinné klima ve městě

Na autobusovém nádraží je veřejné WC
Návštěvníci autobusového nádraží 

v  Hustopečích mohou používat nově 

zbudované veřejné toalety umístěné v budově 

společnosti BORS. Na svoje náklady je nechalo 

zbudovat město Hustopeče a vyhovělo tím 

dlouhodobé poptávce. Jednání s  představiteli 

společnosti BORS začalo už v  minulém roce. 

Postupně se změnil původní záměr, že by 

toalety nechal vybudovat vlastník budovy. 

„Město Hustopeče nakonec převzalo již 

vypracovaný projekt, pronajalo si prostory za 

symbolickou částku a nechalo vybudovat nové 

toalety,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová. 

„S rekonstrukcí se začalo na začátku roku. 

Odborné práce prováděly vybrané fi rmy, 

dodělávky dělali zaměstnanci městských 

služeb,“ řekl vedoucí městských služeb Ivan 

Chrastina. 

Toalety jsou rozdělené na pánské a dámské. 

Dámské jsou zároveň uzpůsobené pro tělesně 

postižené. Navíc jsou vybavené signalizačním 

tlačítkem pro přivolání pomoci v případě nouze. 

Vstup na toalety stojí 5 korun a mincovník bere 

pouze pětikorunové mince. „Záchodky jsou 

otevřeny každý den od 6 do 22 hodin,“ doplnil 

Chrastina. Na toaletách probíhá každodenní 

úklid, starají se o něj zaměstnanci městských 

služeb.                                                                       -ves-Fo
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Děti mohou během vzdělávací hry poznávat Hustopeče 
Sezóna v  hustopečském Turistickém 

informačním centru je v  plném proudu. Je 

otevřeno denně od 8 do 18 hodin. Kromě 

lokálních suvenýrů nabízí návštěvníkům rady 

a tipy na výlety nejen v  Hustopečích a okolí. 

„Připravily jsme brožurky mapující okolní 

místa - možnosti koupání a rozhledny,“ řekla 

propagační referentka Jana Myšková. 

Zaměstnankyně Turistického informačního 

centra myslely i na děti. „Vytvořily jsme pro 

ně vzdělávací hru Poznej Hustopeče. Spočívá 

v tom, že děti musí navštívit významná místa 

v  Hustopečích a odpovědět na otázky. Za 

správné odpovědi tady na ně bude čekat 

odměna,“ vysvětlila Myšková. 

Hra se skládá z  deseti otázek. Děti mají 

možnost vydat se na výlet a během něj 

objevovat zajímavosti na Dukelském náměstí 

či na Křížovém vrchu. Bonusová otázka se 

týká rozhledny v  mandloňovém sadu. Hra 

je zaměřená na děti, ale pobaví i rodiče. 

„Předpokládáme, že menším dětem budou 

pomáhat, proto jsme myslely i na ně,“ uzavřela 

Myšková. 

Neváhejte a vyzvedněte si brožurku s hrou 

v  Turistickém informačním centru a poznejte 

Hustopeče.                                                                       -ves-
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Nové brožurky k dispozici v TIC.

V mateřské škole U Rybiček se opravovaly dvě třídy

Díl 5.: Odbor životního prostředí 

V mateřské škole U Rybiček byla  prováděna 

druhá etapa oprav. Týkala se dvou tříd, šaten 

a sociálních zařízení.

Kmenová budova školky byla postavena 

před více než čtyřiceti lety a v posledních letech 

zde přibývaly havárie v  rozvodech. Proto byla 

naplánovaná celková rekonstrukce ve třech 

etapách. První se uskutečnila minulý rok, kdy 

byla opravena hospodářská budova.  „Na tuto 

rekonstrukci uvolnil fi nance zřizovatel. Nyní 

se týkala objektu B, kde se nachází třídy, šatny, 

umývárny a sociální zařízení,“ řekla ředitelka 

MŠ U Rybiček Eva Javůrková.

Jednalo se o především o rekonstrukci 

topného systému, rozvodů vody a odpadů. 

„Také došlo k malým stavebním úpravám tak, 

aby rodiče nemuseli pro své děti chodit do tříd 

přes sociální zařízení. Nové řešení je pro rodiče 

a děti komfortnější,“ doplnil místostarosta 

Bořivoj Švásta. Rekonstrukce začala již na 

konci června, v  srpnu se malovalo, pokládalo 

PVC a uklízelo. „Děti se mohou těšit na pěkné 

a částečně zmodernizovaného prostředí,“ řekla 

Javůrková. 

Poslední etapa, během které se bude 

rekonstruovat zbývající objekt C, tedy poslední 

třída, se plánuje na příští roky.                          -ves-

V  pátém díle našeho seriálu o Městském 

úřadu Hustopeče vám představíme 

agendu zaměstnanců Odboru životního 

prostředí.  Odbor životního prostředí má pět 

zaměstnanců, do jejichž náplně práce spadá 

devět zákonů. Ty se zabývají ochranou přírody, 

lesním a vodním hospodářství, ovzduším, 

odpady, myslivostí, rybářstvím, ochranou 

zemědělského půdního fondu a ochranou 

zvířat proti týrání. „Ve všech těchto úsecích se 

vyjadřujeme a rozhodujeme o věcech, které 

se týkají státní správy v  rámci Hustopečí jako 

obce s  rozšířenou působností,“ dodal vedoucí 

odboru Vilém Vyhnálek. 

Do agendy vedoucího odboru spadá mimo 

jiné myslivost, kromě vydávání loveckých 

lístků, a částečně o úsek vodního hospodářství. 

„Jedná se zejména o ekologické havárie, kde 

může být ohrožen zdroj povrchové i podzemní 

vody. Hasiči nás volají k  haváriím na silnicích 

a nařizujeme původcům likvidaci,“ upřesnil 

Vyhnálek. Zaměstnanci odboru se také podílí 

na vytváření povodňových plánů. „Díky dotaci 

byl po Hustopečích zapojen bezdrátový 

rozhlas a také pořízeny povodňové plány pro 

celé ORP Hustopeče. Získali jsme i srážkoměr 

a hlásný profi l, který měří průtok Štinkovky. 

Máme tak včasné varování, kdyby mělo dojít 

k ohrožení města a okolí,“ dodal Vyhnálek.  

Úsek odpadového hospodářství a ochranu 

ovzduší má na starosti Ondřej Němeček. 

„Zde se práce nejvíc týká vydávání závazných 

stanovisek pro potřeby územních stavebních 

řízení a uvedení staveb do trvalého provozu,“ 

řekl Němeček. Jedná se převážně malé zdroje 

znečišťování ovzduší, jako jsou například 

plynové kotle či krbová kamna. V  rámci 

odpadového hospodářství se stále vylepšuje 

systém sběru odpadu ve městě. „Podnikáme 

řadu akcí, abychom motivovaly domácnosti ke 

třídění odpadu. Podíleli jsme se na zavedení 

sběru biologicky rozložitelného odpadu 

a nedávno jsme rozšířili nabídku o kontejnery 

na použité kuchyňské oleje. Jsou opravdu 

hojně využívané,“ doplnil Němeček. 

Do agendy Petra Berky spadá lesní 

hospodářství, částečně zákon o rybářství 

a ochrana přírody a krajiny. „Občané nejčastěji 

žádají o povolení na kácení dřevin rostoucích 

mimo les,“ řekl Berka. Také posuzuje a vydává 

stanoviska k  zásahům na lesních pozemcích 

nebo v  ochranném pásmu lesa, ustanovuje 

rybářské stráže a projednává přestupky 

v rybářství nebo vůči zákonu na ochranu zvířat 

proti týrání. „Společně se Státní veterinární 

správou jezdíváme na místní šetření, kde se 

posuzuje, zda nedochází k  týrání,“ upřesnil 

Berka. 

Naopak vodní hospodářství je náplní 

práce Jany Hönigové. Ta, stejně jako ostatní 

zaměstnanci Odboru životního prostředí, tráví 

část pracovní doby v  terénu. Chodí například 

na kolaudace a na stavební dozory. „Většinou 

zpracovávám žádosti o stavební povolení 

vodních děl, jako jsou studny, kanalizační 

stoky, vodovodní řady nebo čistírny odpadních 

vod,“ řekla Hönigová. Trendem v  oblasti 

vodního hospodářství jsou právě domácí 

čistírny odpadních vod v  místech, kde není 

možnost napojení na kanalizaci. Také je zájem 

o využívání dešťové vody v  domácnostech, 

který podpořil dotační program Dešťovka. 

„Lidé se snaží dešťovou vodu maximálně 

používat a ptají se na možnosti,“ dodala 

Hönigová. 

Pavlína Prátová vyřizuje vydávání 

rybářských a loveckých lístků a stará se 

o ochranu Zemědělského půdního fondu. 

Součástí fondu jsou pozemky obdělávané 

nebo pozemky dočasně neobdělávané, patří 

sem například orná půda, sady či vinice. 

„S tím souvisí vydávání souhlasu s  odnětím 

a následné vydávání rozhodnutí o odvodech. 

S  odnětím se setká každý, kdo má v  plánu 

postavit si například dům, protože souhlas 

s  odnětím se musí dokládat na stavební úřad 

před získáním stavebního povolení,“ vysvětlila 

Prátová. 

Zaměstnanci Odboru životního prostředí 

se snaží podporovat ekologii a pomáhat 

i jinak. Podíleli se například se Spolkem 

všehoschopných na výrobě ptačích budek, 

které byly posléze umístěny ve vytipovaných 

lokalitách. Dnes jsou domovem řady ptáků. 

Na jaře se také pravidelně vydávají na sběr 

odpadků, letos uklízeli v okolí rybníků. 

V  příštím díle tohoto seriálu vám 

představíme zaměstnance Sociálního odboru 

Městského úřadu Hustopeče.                            -ves-
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Zaměstnanci fi rmy malovali v Penzionu

Hustopečské domácnosti získají brožuru Vaše cesty k bezpečí

„Kolem třiceti zaměstnanců hustopečské 

fi rmy Norma Group pomáhalo už potřetí se 

zvelebováním města v rámci jejich dobročinné 

teambuildingové akce Help Day. „Jedná se 

o celosvětovou událost naší společnosti. 

Po celém světe máme 35 výrobních závodů 

a každý v  tomto týdnu pořádá nějakou 

dobrovolnickou činnost,“ vysvětlil jednatel 

společnosti Vladimír Smolka. 

V  minulých letech pomáhali dobrovolníci 

například s  natíráním prolézaček a stájí 

na Pavučině, nebo s  natíráním bednění na 

hřišti Lipová či s  odstraňováním náletových 

dřevin. „Děláme to proto, že chceme dávat 

něco svému okolí a pěstovat dobré sousedské 

vztahy,“ doplnil Smolka. 

V  tomto roce se dobrovolníci sešli 

v Penzionu, kde malovali dvě patra chodeb 

a nabídli obyvatelům, že jim vymalují jejich 

bytovou jednotku. Tuto možnost nakonec 

využila devadesátiletá seniorka. Účast 

zaměstnanců na akci byla dobrovolná. „Letos 

jsme museli zredukovat počet zaměstnanců, 

protože máme mnoho zakázek. Věřím, že 

příští rok se nás opět zapojí víc,“ dodal Smolka. 

Vedení města pomoc místní fi rmy velmi 

vítá. „Jsme rádi, že se jejich činnost tentokrát 

obrátila sociálním směrem a mohli jsme je 

požádat o vymalování těchto prostor. Dokonce 

už zvažujeme spolupráci pro příští rok,“ 

uzavřela starostka Hana Potměšilová. 

-ves-

Vaše cesty k bezpečí aneb Chytré blondýnky 

radí je informační brožura, kterou vydávají 

složky integrovaného záchranného systému 

Jihomoravského kraje – hasičský záchranný 

sbor, krajské ředitelství policie a zdravotnická 

záchranná služba. Kniha v  17 kapitolách 

metodicky provází člověka s jakoukoliv situací, 

která ho může potkat. Do konce roku ji najde 

každá hustopečská domácnost ve schránce. 

Brožura nabízí rady, jak řešit krizové situace 

jako jsou povodně, evakuace, požáry nebo 

zranění v  přírodě „Tato publikace by měla být 

návodem, jak se v dané situaci chovat,“ vysvětlil 

Robert Novák z krizového řízení města. Dále se 

věnuje otázce bezpečnosti na silnicích, říká, 

jak se připravit na cesty do zahraničí či co dělat 

s podezřelými nálezy. Zabývá se IT kriminalitou 

a věnuje se i kriminalitě páchané na seniorech 

a dětech. „Radím lidem si tuto publikaci ve 

volných chvílích pořádně prostudovat. Získají 

tak všeobecný přehled, jak se během různých 

událostí zachovat,“ řekl Novák. 

Cílem brožury je připravit občany na stále 

častější a rozmanitější formy ohrožení. „Před 

pořízením knihy se vedly diskuze o jejím 

významu, protože žijeme v  době techniky 

a internetu. Ale ne každý má možnost přístupu 

na internet a vlastnit doma vytištěný návod, 

jak řešit krizové situace svoje opodstatnění 

má,“ dodala starostka Hana Potměšilová. 

Vydání určené obyvatelům Hustopečí 

bude rozšířené o seznam důležitých lokálních 

telefonních čísel, například do ambulancí 

lékařů. „Můžeme se setkat s různými situacemi 

a je dobré být na ně připravený,“ uzavřela 

Potměšilová.                                                                    -ves-

Evakuace Penzionu byla součástí taktického cvičení hasičů
Ve čtvrtek 20. července se silnice 

u Penzionu pro důchodce v Hustopečích 

zaplnila hasičskými auty. Konala se zde 

historicky první evakuace jeho obyvatel, která 

bylo součástí taktického cvičení hasičského 

záchranného sboru. Senioři, po vyhlášení 

poplachu, opustili své domovy a shromáždili 

se na bezpečném místě v  blízkém parčíku. 

„Evakuaci organizovali vedoucí Penzionu, 

zaměstnanci sociálního odboru a členové 

Krizového štábu města Hustopeče,“ řekl Robert 

Novák z krizového řízení. 

Na cvičení se podílely složky Integrovaného 

záchranného systému. Jednalo se o Hasičský 

záchranný sbor Jihomoravského kraje 

Hustopeče a jednotky sboru dobrovolných 

hasičů ze Starovic a Horních Bojanovic. 

Senioři byli převezeni pomocí záchranného 

autobusu na Městský úřad Hustopeče, kde 

na ně čekala série tematických přednášek 

a občerstvení.  „Probírali jsme možná 

nebezpečí, jako jsou krádeže, podvody 

a zaměřili jsme se i na dopravu a bezpečný 

pohyb seniorů,“ vysvětlila tisková mluvčí 

Územního odboru Břeclav Kamila Haraštová. 

Hodnocení celé akce bylo pozitivní. „Je 

potřeba, aby se o nás starší někdo zajímal, 

a kdyby se opravdu něco podobného stalo, tak 

je dobře, že o nás bude postaráno,“ vyjádřila 

se jedna obyvatelka Penzionu. „Myslím, si, že 

je to pro ně velmi dobrá zkušenost. Cvičení 

se účastnili všichni obyvatelé, o přednášku 

projevilo zájem 25 z  nich,“ doplnila starostka 

Hana Potměšilová.                                                        

-ves-

Fo
to

: 2
x 

N
in

a 
V

es
el

á

Fo
to

: N
in

a 
V

es
el

á

Senioři byli převezeni do budovy MěÚ Hustopeče.

Help Day opět pomáhal.

U požáru zasahovalo několik hasičských aut.

Kabelko…mánie – 2. ročník

Darujte kabelku, darujte naději 

- kupte si kabelku, pomůžete

Máte v šatníku pěknou kabelku, kterou jste 

ochotni darovat a podpořit tím dobrou věc?

Pokud ano, doneste ji na některé ze 

sběrných míst:

- Podatelny v budovách MěÚ Hustopeče

- Sociální odbor MěÚ Hustopeče

- Nemocnice Hustopeče

V sobotu 7. 10. 2017 se na Dukelském 

náměstí bude konat charitativní bazar. 

Celý výtěžek z  prodeje kabelek poputuje na 

podporu Nadace pro transplatace kostní 

dřeně, která zajišťuje fi nanční krytí testování 

nových potencionálních dárců kostní dřeně. 

Sběr kabelek probíhá do 1. 10. 2017. 

Koupě kabelky za symbolickou cenu udělá 

radost nejen Vám, ale především těm, 

kterým tento nákup pomůže zachránit život!
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Co hnízdí v budkách

Sběrné místo není sběrný dvůr

Na jaře vyvěsili členové Spolku 

Všehoschopných v okolí Hustopečí 28 budek, 

které si místní děti za pomoci rodičů vyrobily 

z materiálu koupeného z výtěžku Ovčího bálu. 

V polovině května Mirek Vodák, předseda 

Spolku Všehoschopných, s Petrem Berkou 

z odboru životního prostředí budky s velkým 

očekáváním zkontrolovali. Z jedenácti budek 

vyvěšených na Křížovém vrchu byly obsazeny 

jen dvě, obě sýkorami. Je zřejmé, že díky 

množství starých stromů není na Křižáku 

o dutiny taková nouze, jako na jiných lokalitách. 

Zbývajících čtrnáct budek je umístěno za 

Zadním rybníkem podél cesty na Kamenný 

vrch. Protože jsou v mladších porostech 

s malým množstvím přirozených dutin, byly 

mimo jedné obsazeny všechny. Kromě sýkor 

koňader, modřinek a vrabců polních jednu 

z nich obsadil méně běžný brhlík lesní, typický 

zalepováním škvír v dutinách a budkách 

hlínou. Nejvzácnějším obyvatelem byl ale 

krutihlav obecný, příbuzný strakapoudům 

a datlům. Zbarvením i chováním je velmi 

nenápadný, proto ho většinou zjistíme jen 

díky typickému volání. Živí se hlavně mravenci 

a jejich larvami. Jako jediný náš šplhavec je 

tažný. Ze tří velkých budek obsadily poštolky 

ihned po vyvěšení jednu u Ovčí farmy. U dvou 

zbývajících se poštolky zdržovaly, ale hnízdění 

jsme zatím nezaznamenali. 

Petr Berka, Městský úřad Hustopeče, OŽP

Miroslav Vodák, Spolek Všehoschopných

Se sběrným dvorem si občas někdo 

plete místo u sběrného hnízda. Takto (viz 

obrázek níže) někdo na začátku července 

vytvořil černou skládku u sběrného hnízda 

U Větrolamu. Oceňujeme, jak jde lidem 

v  Hustopečích třídění odpadů od ruky 

a na druhé straně možná jenom několik 

jednotlivců kazí chuť všem ostatním. Chtěli 

bychom věřit, že si odpady na obrázku takto 

uskladnil někdo dočasně a že naši pracovnící 

Městských služeb Hustopeče byli jen rychlejší 

při odvozu. Sběrný dvůr je otevřený 20 hodin 

týdně, někdy dopoledne, někdy odpoledne, 

v  sobotu prakticky celý den, a tak nevidíme 

jediný důvod, aby to U Větrolamu nebo kdekoli 

jinde vypadalo jako na Chánově. Došli jsme ale 

také k  poučení s  dobrým koncem: Skoro nic 

z  takové parádní hromady odpadků neskončí 

na skládce. Elektrospotřebiče zdarma odebere 

zpracovatel (dokonce ještě něco zaplatí), 

dřevo, lamino a nábytek také zdarma předáme 

k  dalšímu zpracování a kartonové krabice 

půjdou do sběru. 

Rádi bychom ještě chtěli požádat vás, 

občany, abyste do kontejneru na plast mačkali 

plastové lahve a zároveň do kontejnerů na 

papír mačkali papírové krabice. Odvážet do 

sběru „vzduch“ je hodně neekonomické, odvoz 

je daleko dražší než zisk z druhotných surovin. 

Další prosba se týká kontejnerů na sběr textilu, 

obuvi a hraček. Všechny vhozené věci by měly 

být zabalené do pytlů či igelitových tašek, 

pak se dají lépe využít. Prosíme vhazujte do 

kontejnerů pouze věci, které do nich patří.  

Děkujeme, že třídíte.

Ivan Chrastina, Městské služby Hustopeče

Ondřej Němeček, MěÚ Hustopeče, OŽP
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Ptáci osídlili vyrobené budky.

Černá skládka u sběrného hnízda.

Léto končí. Podzim v Hustopečích opět ovládne víno a burčák
Léto se pomalu chýlí ke konci. To 

letošní patřilo v  Hustopečích vínu, kultuře 

i poznávání. Ofi ciálně ho zahájil Hustopečský 

slunovrat. Jedna z nejkratších letních nocí byla 

plná recese mezi vinaři z  ulic Vinařská a Na 

Hradbách, rituálů, dobrého vína a pohodové 

atmosféry za doprovodu cimbálové muziky. 

Hned druhý den se putovalo Krajem André. 

To propojilo cykloturistiku s  koštováním 

vína a místních specialit. Svoji pohostinnost 

nabídlo účastníkům devět okolních obcí.

Milovníci divadla si zase přišli na své 

druhý a třetí červencový týden. Nádvoří 

domu U Synků patřilo divadelnímu festivalu 

Pod širým nebem. Představilo se celkem šest 

souborů, dvě cimbálové muziky a swingová 

i jazzová kapela. Návštěvníci všechna 

vystoupení sledovali pod otevřenou noční 

oblohou se sklenkou dobrého vínka v  ruce.

Skvělé počasí a vsázka na české fi lmy vyprodaly 

letní kino. Víno zde vystřídalo pivo z místního 

pivovaru a Masaryka, Špunty na vodě a řadu 

dalších si nenechaly ujít stovky diváků.

Třetí srpnový víkend se v  Hustopečích 

hodovalo. Tyto dny patřily krojovaným a všem, 

kteří si rádi zatancují a zazpívají s  dechovou 

hudbou či u cimbálu.

A nezapomněli jsme ani na děti. Kromě 

zhlédnutí divadelní i fi lmové pohádky 

poznávaly Hustopeče zábavnou formou. 

Hra Poznej Hustopeče! jim ukázala to 

nejzajímavější z našeho města.

Na konci léta hrála prim opět vína. Tentokrát 

ta nejlepší z  vinohradů Velkopavlovicka. 

Hustopeče hostily již potřetí nominační 

kolo Národní soutěže vín. Přihlášené vzorky 

bojovaly o umístění ve valtickém Salónu vín.

A jaký bude podzim v  Hustopečích? Hned 

na začátku bude mít hlavní slovo burčák. 

Třiadvacátý ročník Burčákových slavností 

ovládne první říjnový víkend. I letos jsme 

připravili bohatý program, ze kterého si 

vybere určitě každý. Ochutnávky burčáku 

v mázhausech, divadla pro děti i dospělé, 

řemeslný jarmark či historický průvod jsou jen 

některými z lákadel.

Burčákové slavnosti jsou největší 

hustopečskou akcí. Každoročně ji navštíví tisíce 

nadšených lidí. To je spojeno i s dopravními 

omezeními. Aby vám, milí spoluobčané, tyto 

uzavírky co nejméně komplikovaly život 

a mohli jste se na ně s  předstihem připravit, 

uvádíme již nyní jejich přehled.

Současně děkujeme za jakoukoliv pomoc 

při organizaci slavností. Vždyť bez účasti 

místních v  průvodu, nalévání v  mázhausech, 

recesistických vystoupení na pódiu či jen 

pouhé ohleduplnosti k ostatním by Burčákové 

slavnosti v  Hustopečích nikdy neměly tak 

úžasnou atmosféru. Díky!

Jana Hrádková,

vedoucí Marketingu a kultury

 města Hustopeče



STR 9HUSTOPEČSKÉ LISTY    9 | 17

Stěnu u workoutového hřiště pomalovali studenti gymnázia

Víme, jak třídění v Hustopečích šetří životní prostředí

Chcete snadněji třídit? Opět máme tašky!

Workoutové hřiště u bazénu bylo 

slavnostně otevřeno v loňském roce. Během 

uplynulé doby se stalo oblíbeným místem pro 

sportovce i maminky s dětmi. Na jaře došlo 

k upravení terénu v jeho okolí a poslední vadou 

na kráse byla neupravená a pomalovaná stěna 

za hřištěm.

Vedení města proto oslovilo Blanku 

Cahovou, učitelku výtvarné výchovy na 

místním gymnáziu, jestli by spolu se studenty 

nenavrhla nějaký koncept pomalování stěny. 

Nakonec vzniklo několik návrhů a na konci 

školního roku dostal vítězný námět konkrétní 

obrysy, když ho skupinka studentů z gymnázia 

namalovala na zeď. „Dětem jsme zajistili barvy, 

očištění a vymalování zdi na bílo. Zbytek byl na 

nich,“ řekl Aleš Proschek, ředitel sportovního 

zařízení města. „S výsledkem jsme velmi 

spokojení. Studentům i učitelkám děkujeme,“ 

dodal místostarosta Bořivoj Švásta.

-ves-

Snaha recyklovat staré elektrospotřebiče 

se rozhodně vyplácí. Od společnosti ASEKOL, 

která provozuje systém sběru části spektra 

vysloužilého elektra, jsme obdrželi certifi kát 

vypovídající o přínosech třídění televizí, 

počítačových monitorů, ale také o velkém 

významu sběru drobných spotřebičů, jako 

jsou např. mobilní telefony. Díky tomuto 

environmentálnímu vyúčtování můžeme 

nyní zjistit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 

primárních surovin či vody jsme díky recyklaci 

vysloužilého elektra ušetřili. 

Z Certifi kátu Environmentálního 

vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že 

jsme v  Hustopečích v loňském roce vytřídili 

na sběrném dvoře a do červených kontejnerů 

celkem více než 17 tun elektrozařízení; 

konkrétně 372 televizí, 114 monitorů a skoro 

8 tun drobných spotřebičů. Tím jsme podle 

provedené studie uspořili cca 256 MWh 

elektřiny, 15 tisíc litrů ropy, 1.100 m3 vody a více 

než 8 tun primárních surovin. Zajímavostí 

podle této studie je, že recyklace běžných 

100 televizorů uspoří spotřebu elektrické 

energie pro domácnost až na 4 roky. Výsledek 

prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 

a to i těch nejmenších, má nezanedbatelný 

pozitivní dopad na životní prostředí. 

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 

přispívají k ochraně životního prostředí, si 

zaslouží obrovský dík. 

Děkujeme, že třídíte odpad!

Ondřej Němeček, MěÚ Hustopeče, OŽP

Přístup lidí ke třídění domovního 

odpadu v Hustopečích je skvělý. V  roce 

2014 domácnosti vytřídily 89 tun papíru, 

65 tun skla a 49 tun plastů. Na konci roku 

2014 jsme začali rozdávat oblíbené tašky 

na tříděný odpad. Předpokládáme, že také 

díky tomu vzrostlo množství vytříděných 

odpadů a roste zájem o třídění odpadů 

v domácnostech. Svědčí o tom čísla za rok 2016 

– 126 tun papíru, 93 tun skla a 75 tun plastů. 

„Jinými čísly vyjádřeno jde o nárůst množství 

vytříděného papíru o 41 %, skla o 43 % a plastů 

dokonce o 53 %,“ doplnil Ondřej Němeček 

z MěÚ Hustopeče. „V první vlně jsme rozdali na 

konci roku 2014 a v roce 2015 celkem 1500 sad 

tašek. I potom se ale občas objevil zájemce 

o snadnější třídění, v Hustopečích přibyly nové 

domy a byty a my jsme rádi, že jejich obyvatelé 

mají zájem třídit odpad. Proto jsme objednali 

200 sad, které začínáme rozdávat na sběrném 

dvoře,“ dodal Ivan Chrastina z  Městských 

služeb Hustopeče. 

Jedna sada obsahuje tři polypropylenové 

tašky – barevně odlišené a s popisem, co tam 

patří. Menší set tašek má objem cca 3x 25 l, větší 

3x 45 l. Jednotlivé tašky jsou opatřeny uchy pro 

pohodlný přenos ke kontejnerům a suchými 

zipy, kterými je lze spojit dohromady. Tašky lze 

snadno omýt, takže Vám doma mohou pár let 

sloužit. Úplně přednostně jsou tašky určeny 

novým zájemcům o třídění odpadů, nebo těm  

kteří mají tašky poškozené.  

Pokud tedy chcete začít doma třídit, 

vyzvedněte si tašky na sběrném dvoře 

(provozní doba Po 12-18, St 8-12, Pá 12-18, So 

9:30-18). 

Děkujeme, že třídíte odpad!

Ivan Chrastina, Městské služby Hustopeče

Ondřej Němeček, MěÚ Hustopeče, OŽP
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Stěnu zdobí nové obrázky.
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Můžete si vyzvednout tašky na třídění odpadu.

Hustopečské fi rmy mohou využít služby JIC  
Zefektivnění fi remního fungování, investice 

nebo pomoc s  žádostí o prestižní evropské 

granty. Nejen při řešení  těchto témat se 

můžou společnosti opřít o  JIC (Jihomoravské 

inovační centrum). Řada jeho služeb je pro 

jihomoravské fi rmy zdarma. 

Jedním z  nejčastějších témat, které fi rmy 

řeší, jsou peníze na rozvoj. Zejména pro 

výrobní společnosti bývá těžké se správně 

rozhodnout, zda získat fi nance na růst 

prostřednictvím úvěru z  banky, kdy oslovit 

soukromého investora nebo zda sáhnout po 

veřejném zdroji. Mnozí jednatelé například 

netuší, že lze čerpat i z  nabídky Evropské 

komise mimo strukturální fondy, případně 

z regionálních projektů. 

Některé z nich administruje JIC. V minulosti 

s  přispěním Brna rozdal fi rmám 36 milionů 

korun na inovační vouchery, které fi nancovaly 

spolupráci s výzkumnými institucemi. Dalších 

8 miliónů korun získaly fi rmy na společné 

projekty s  kreativními profesionály. Možnosti 

tedy jsou poměrně 

široké. Jak se v nich 

ale zorientovat 

a dobře vybrat? 

Na trhu je nedostatek nezávislých, 

prověřených, kvalitních, a přitom fi nančně 

dostupných poradců. A tuto díru JIC už 4 roky 

zdárně zaceluje. Má interní tým konzultantů 

a především síť složenou z téměř stovky 

expertů, kteří mají za sebou mnohamilionový 

byznys, dlouholeté zkušenosti a rádi je �       
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Jaroslav Bedřich a Hustopeče

Není kamera jako kamera

Řadu nejen hustopečských pokojů zdobí 

jeho obrazy. Mnohým manželům nástup do 

společného života připomínalo jejich svatební 

oznámení v  jeho úhledném provedení 

a je ještě dost těch, kteří si vzpomínají na jeho 

vlídný úsměv a shovívavý hlas.

Většinu profesního života prožil 

v  Hustopečích a svůj um, práci i úsilí jim 

věnoval. Proto jeho dvojité letošní výročí, 90 let 

narození a 30 let úmrtí si zaslouží vzpomenout 

na toho skromného a snaživého umělce, 

jakým Jaroslav Bedřich byl. Připomenout 

jeho osobu, neboť jeho odkaz a stopy jsou ve 

městě stále patrné. V  tehdejší době ve sféře 

kultury a umění byl téměř nepostradatelný. 

Jeho stařičký kopírovací stroj, v  té době 

široko daleko skoro jediný, pod jeho umem 

a citem, dokázal vytvářet a množit pravé divy 

a tak uspokojovat řadu institucí, podniků 

a zákazníků. Tiskl pozvánky, pamětní listy, 

tiskopisy, čestná uznání, svatební oznámení 

a další tisky nejrůznějších druhů, s neúměrnou 

ochotou, velikou trpělivostí a láskou k  této 

činnosti. Jaroslavova ochota byla téměř 

bezmezná ve všech směrech, a v každé době. 

Pomáhal místním ochotníkům nejen 

se scénou, líčením i malováním kulis, ale 

i ostatním organizátorům nejrůznějších akcí. 

Těch tehdy nebylo málo, neboť „společnák“ 

byl daleko nejvytíženějším sálem ve městě. 

To ale nebylo všechno, funkce vedoucího 

kulturního střediska a výtvarníka byla náročná 

a nezáviděníhodná. V  rodných Borkovanech 

hrál a organizoval ochotnické divadlo, byl 

činný i v  jiných zájmových organizacích, 

byl i příležitostným varhaníkem na kůru, 

což v  té době bylo velmi odvážné.  Výborně 

zpíval i určitou dobu vystupoval na estrádách 

v tandemu s populárním vypravěčem Vaškem 

Mlénkem z Kuželova 

Ze všeho nejvíce miloval a oddával se 

malování, což mu bylo každodenní potřebou. 

Ovládal všechny techniky, olejomalby, 

tempery, pastelky i perokresbu. Z  námětů 

nejraději volil krajinomalbu nevyhýbal se 

však ani portrétům, byl však i velmi zručným 

písmomalířem i vtipným karikaturistou 

Zvládal grafi ku i tiskovou techniku, každá 

jeho práce se vyznačovala čistotou, vkusem 

a jemností. Náměty k  obrazům čerpal 

z  celého Hustopečska, kde často vyhledával 

vesnické motivy a různá zákoutí. Brzy našel 

svoji osobitou barevnost plnou žhavého 

slunce jasu a tepla. Nejvýraznější stopu až 

do dnešní doby zanechal výstavní činností. 

V tehdejším politickém klimatu bylo velmi 

odvážné zabezpečovat netendenční náměty 

od nežádoucích osob. Jemu se to však podařilo 

a Hustopeče v  tomto směru daleko předčily 

větší města na okrese.  Sál společenského 

domu se každoročně poměnil ve výstavní 

galerii, kterou v  prvních letech průkopnicky 

zaplnil svými obrazy, a tak obyvatele učil 

chodit na výstavy dívat se na plátna a vnímat 

je jako umělecká díla. Nezůstal jen u svých 

výtvorů, nutil, přesvědčoval, lákal ty, o nichž 

věděl, že také malují, aby se svoje díla nebáli 

vystavovat.  Postupně se mu to dařilo, a to byl 

krůček k  založení kolektivu Hustopečských 

modelářů. Potom se jejich každoroční 

podzimní výstavy staly dostaveníčkem se stále 

se rozrůstajícím množstvím návštěvníků, ze 

kterých pomalu rostli příznivci výtvarného 

kumštu.

Jaroslav Bedřich šel dál ve své vizi a hlasitě 

vyslovoval svou průkopnickou a smělou 

myšlenku – zřízení městské galerie, což v  té 

době bylo velmi odvážné a znělo jako pošetilý 

sen.

Sám se toho nedožil, ale v  současné době 

je to reálná skutečnost, jen škoda, že jej 

nepřipomíná ve svém názvu. Jistě by si to 

zasloužil.

Jan Horák

Nedávno mě cestou po hustopečském 

náměstí míjela postarší paní. Nahlas brblala 

na všudypřítomné monitorovací kamery. Že 

jsou všude, člověk nemá žádné soukromí a že 

je to horší, jak za minulého režimu. Nedalo mi 

to a s  úsměvem na rtech jsem jí vysvětlila, že 

se nemusí ničeho obávat, protože tyto kamery 

nám neubližují. Naopak! Chrání nás, slušné 

lidi před zloději, násilníky a vagabundy všeho 

druhu, usnadňují policistům identifi kaci 

hříšníků a sledují provoz na křižovatkách 

a přechodech pro chodce. Daleko horší 

a nepříjemnější jsou ale “živé kamery“, na ty si 

musíme dávat pozor. Paní zbystřila. A co prý to 

ta “živá kamera“ je?

   Povídám, víte, to je takové zvláštní 

individuum. Všechno vidí, všechno slyší, nic 

a nikoho nenechá na pokoji. Slídí ve dne, v noci, 

bezdůvodně kritizuje, peskuje a vulgárně 

napadá jiné lidi s  pocitem, že jen ona - „živá 

kamera“ – je dokonalá. Všem udílí své knížecí 

rady, vnucuje se tak, že se jí občané vyhýbají. 

Nemá žádné kamarády ani přátele, nečte, 

nevzdělává se a krutě závidí všechno všem. 

Nemá ráda lidi, psy, kočky, jen o sebe se třese. 

Shání a přenáší drby, nové si vymýšlí ve snaze, 

co nejvíc ublížit. Denně udělá ostudu. Hnacím 

motorem je u ní faleš a závist. Ta kdyby hořela, 

tak má čím topit až do konce života…

   Náhodná známá se tomu od srdce 

zasmála a pak se zamyslela: „No jo, ale jak se 

k  takovému individuu chovat? Není na světě 

nic otravnějšího než úmyslné zlo a pomluvy!“ 

„Jednoduše. Odborníci radí, abychom se 

proti výpadu “živé kamery“ důrazně ohradili, 

nenechali se urážet a následně ji úplně 

ignorovali. Prostě ji nechali být v  záplavě její 

žluči. Někdy je lepší mávnout rukou, úplně se 

odstřihnout a nesnažit se o to, aby se v osobě 

hnulo svědomí. Pokud je nemá v  genetické 

výbavě, je to jen zbytečné dráždění hada 

bosou nohou. Hysterická individua nutně 

potřebují k  životu naslouchající obecenstvo. 

Bez něj však hynou jako ten poslední bodlák 

na vyprahlé mezi. Prostě zajdou na nezájem 

okolí, neužitečná, opomíjená.“ „Máte svatou 

pravdu, držme se jen hodných lidí, s  nimi je 

život lepší,“ povídá paní s úlevou.

   S přáním všeho dobrého jsme se rozloučily 

a šly v  pohodě každá svou cestou. Totéž přeji 

od srdce i vám, milí přátelé, kteří čtete moje 

řádky. 

Iva Štěpánková, 

občanka Hustopečí od roku 1954

Z REDAKČNÍ POŠTY

předávají dalším podnikatelům. Interní tým 

JIC je připravený pomoci fi rmám s  tím, kde 

získat co nejefektivněji fi nance. V  případě 

komplikovanějších výzev spojených 

s fungováním fi rmy propojuje společnost 

s  vytipovaným expertem, který pomůže 

fi rmu zefektivnit. A to vše během úvodních 

40 hodin zdarma a následně za cenu 

dotovanou Jihomoravským krajem. 

Právě Jihomoravský kraj společně s městem 

Brnem a čtyřmi brněnskými univerzitami jsou 

zřizovateli centra. Založili jej před 14 lety, aby 

podporoval technologické podnikání v  kraji, 

a tím zvyšoval jeho konkurenceschopnost. 

Za dobu svého působení JIC podpořil už 

stovky fi rem a pomohl tak vytvořit více než 

1  400 vysoce kvalifi kovaných míst. Nepracuje 

však jen se začínajícími fi rmami z Brna, ale 

také s  těmi zavedenými z  celé jižní Moravy. 

Další podrobnosti o službách pro zavedené 

fi rmy jsou na stránkách www.jic.cz, případně 

u Ondřeje Petráška na petrasek@jic.cz. 

Martina Pouchlá, JIC
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Bode-Panzer s.r.o. je výrobcem trezorů, pevnostních skříní,  
bankomatů a peněžních systémů. 

 
Nabízíme práci pro  

 

LAKÝRNÍKY A DĚLNÍKY DO TMELOVNY 
ZÁMEČNÍKY A SVÁŘEČE (CO2) 

OPERÁTORY CNC STROJŮ 

PŘIDEJTE SE K NÁM! 
 

prace@bodepanzer.cz   www.bodepanzer.eu 
tel. 547 423 494 

Bode-Panzer s.r.o., Tovární 14, 664 61 Rajhrad 

Studentům vybraných oborů technických škol nabízíme 
stipendia. 

 
Více informací rádi poskytneme na telefonu 547 423 494. 
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Realitní trh v Brně a v Hustopečích
Prázdniny a období dovolených je již za 

námi. Věřím, že jste si odpočinuli a nesete 

si s sebou do dalšího období samé radostné 

zážitky a vzpomínky. Kdysi bylo běžné, že 

období prázdnin bylo pro realitní makléře 

takzvanou okurkovou sezónou. Mohu ovšem 

konstatovat, že letošní léto nebylo pro obchod 

s realitami vůbec odpočinkové. Díky Bohu za 

zrušení roamingu. Telefony nepřestaly zvonit 

ani v tomto ročním období. Je to znamení toho, 

že ten, kdo sleduje vývoj realitního trhu, na nic 

nečeká a jedná. 

Určitě vám neuniklo, že stát se snaží 

všemi způsoby pozastavit raketový růst 

cen nemovitostí v ČR. Někde je tento růst 

výraznější, někde ne. Jižní Morava patří do 

té první kategorie. Důkazem toho jsou ceny 

bytů v Brně, které již dosáhly cen v našem 

hlavním městě. V Praze nebo v Brně pořidíte 

v průměru nový byt za 70 000 Kč za m2. Nejsou 

výjimkou ani dražší nemovitosti, kde cenu 

umocňuje lokalita. No a proč o tom mluvím? 

Ať už chceme nebo ne, ceny nemovitostí v Brně 

ovlivňují i ceny nemovitostí v Hustopečích. 

Mnoho lidí si už nemůže fi nančně dovolit 

tak drahé bydlení v Brně, a proto čím dál více 

klientů vyráží hledat bydlení v nejbližším 

okolí. Hustopeče jsou díky sjezdu z dálnice 

D2 oblíbenou alternativou. Mají výbornou 

dostupnost (cca 20min po dálnici) i pro ty, kteří 

mají své zaměstnání v Brně. Proto bych vám 

rád představil svého kolegu, který vám, jako 

ředitel naší brněnské pobočky, lépe vykreslí 

celou situaci. 

Dobrý den, jmenuji se Tomáš Neubauer 

a pracuji na pozici ředitele pobočky Schmidt-

reality v Brně na ulici Veveří. Realitní trh 

v Brně není vůbec jednoduchý a díky velké 

konkurenci a stovkám realitních kanceláří je 

zde velký boj o každou nemovitost. Pracujeme 

s trhem, který již delší dobu  vykazuje větší 

poptávku než je nabídka. Staráme se o hodně 

klientů, kteří dlouhodobě hledají nemovitosti 

v Brně a okolí. V případě mladých rodin, které 

jsou často limitovány cenou a koupit byt 

v Brně o dispozici 2 + 1 nebo 2 + kk v průměrné 

ceně 3,5 mil. Kč, není pro ně jednoduché. 

Navíc průjezd přes Brno taky není zrovna 

nejrychlejší. Dojíždět za prací z jedné strany 

města na druhou je vzhledem k velkému 

provozu otázkou 30 min.i více, vše ještě ztěžuje 

obrovská „rozkopanost“ města. V případě 

investorů pak hledáme nemovitosti k jejich 

investici. Ovšem vysoké pořizovací náklady 

už nejsou v poměru s časem návratnosti tak 

zajímavé, jak tomu bylo třeba před 5 lety. Je 

zde však řešení:

Velmi si cením spolupráce s našimi 

pobočkami ve Vyškově, Břeclavi, Mikulově, 

Pohořelicích i v Hustopečích. Díky tomu, 

že naši kolegové znají místní trh, je naše 

spolupráce úspěšná a my tak můžeme 

uspokojit i poptávku klientů z Brna. Máme za 

sebou desítky uzavřených obchodů, kdy jsme 

třeba konkrétně využili nabídku nemovitostí  

v Hustopečích a dotáhli obchody do úspěšného 

konce. Některé nemovitosti se prodaly za vyšší 

cenu, než je běžné pro region Hustopečí, 

protože vůči Brnu je to pořád fi nančně 

dostupné. Máme i investory, kteří raději koupí 

dva byty 2+1 na pronájem v Hustopečích, než 

jeden 2+1 v Brně. Ceny nájmu jsou podobné, 

ale vstupní investice se značně v obou městech 

liší.

Situaci na trhu nemovitostí vnímáme, 

a proto připravujeme a realizujeme 

s developery vlastí projekty a díky tomuto 

spojení se nám společně daří prodávat 

nemovitosti v Mikulově, Lednici, Břeclavi, 

Kurdějově i v Hustopečích. Jsou to byty a domy 

vhodné jak k investici, tak i pro bydlení. 

Uvažujete-li o prodeji Vaší stávající 

nemovitosti, budeme rádi, když se na mne 

nebo moje kolegy obrátíte. Teď je ideální 

doba na prodej. Možná právě Vaše nemovitost 

odpovídá požadavkům našich poptávajících 

klientů. 

Přejeme Vám úspěšný začátek školního 

roku a těšíme se na případnou spolupráci.

Erik Lipnický, ředitel pobočky

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

mail: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

Ing. Tomáš Neubauer, ředitel pobočky

Schmidt-reality s.r.o., Brno, tel.: 602 508 998

mail: tomas.neubauer@schmidt-reality.cz
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Když děti hrají dětem 

Táborák a soutěže letem světem ukončily školní rok 

Týden divadel pro děti oslavil čtvrtstoletí 

existence. Poslední červnový týden přivezl 

do Hustopečí dětské divadelní soubory 

z  nejbližšího okolí, které představil během 

osmi představení. „Mladí ochotníci nám 

předvedou, co se během posledního roku 

naučili a čím se bavili, buď na základních 

uměleckých školách, školách nebo domech 

dětí,“ doplnila organizátorka Ingrid Florusová, 

pedagog CVČ Pavučina. 

Hrálo se na Pavučině a v  M-klubu dětem 

z  místních škol. Festival zahájili domácí 

ochotníci ze souboru Dlaně se svou hrou Solitér. 

Ostatní soubory zahrály pohádky, například 

O perníkové chaloupce či O dvanácti měsíčkách. 

Letos se zde představil i typ divadla, kterému 

se říká fórum ve hře Ája. „Tento typ divadla 

spočívá v  tom, že odehrajeme určitý příběh, 

v němž nastolíme problém po jednotlivých 

situacích. Poté hrajeme příběh znovu a diváci 

mají možnost děj zastavit, vstoupit do postavy 

a změnit její chování,“ vysvětlila Darina 

Heráková, režisérka souboru ze ZUŠ Břeclav. 

Divadlo fórum je výzvou, jak pro publikum, 

tak pro účinkující. Festival zakončil soubor ze 

Základní školy Želešice a jejich hra Strach má 

velké oči.                                                                 -ves- 

Školská a kulturní komise města 

Hustopeče, Spolek všehoschopných a Pavučina 

pořádaly v  pátek 30. června tradiční Táborák 

na ukončení školního roku.  Pro všechny 

příchozí byl připravený bohatý program 

a jedinečná příležitost proletět svět. „Měli jsme 

stanoviště s  různými úkoly, za jejichž splnění 

děti sbíraly razítka a na konci na ně čekala 

odměna a špekáček,“ uvedla Ivana Brabcová, 

předsedkyně školské a kulturní komise. 

Připravené úkoly odkazovaly na dané země. 

Děti si během návštěvy Japonska vyzkoušely 

jaké je to jíst hůlkami, změřily svoje síly 

s  fi nským silákem, na Havaji sestřelovaly 

kokosy či si proběhly s  tomahawkem 

indiánskou stezku. „Táborákem jsme se snažili 

navodit letní dovolenkovou atmosféru, proto 

i tím zvoleným tématem letem světem se děti 

již vrhly do víru prázdnin,“ dodala Brabcová. 

Táborák navštívil i hokejista HC Kometa 

Brno Ondřej Němec, který v  Hustopečích 

vyrostl. „Mám tady celou rodinu, a protože hraji 

v Brně, tak tady i částečně bydlím a užívám si to 

tady,“ řekl Němec. Děti se mohou těšit na dva 

měsíce volna, ale hokejisté prázdniny nemají. 

„Pojedu na kemp s dětmi a koncem měsíce už 

zase trénujeme,“ vysvětlil Němec.

Po soutěžích čekala na děti zasloužená 

odměna v  podobě špekáčku a prvním 

prázdninovým táborákem se rozloučily se 

školním rokem.

-ves-
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Děti bavily děti divadlem.

Světové rozloučení se školním rokem.

Pod ořechem bylo obsazeno, lákaly české fi lmy

Letní kino Pod ořechem v tomto roce 

potvrdilo, že sledování fi lmů pod noční 

oblohou je oblíbenou kratochvílí léta. Plno 

bylo každý den.

Tradice promítání Letního kina 

v Hustopečích je velmi dlouhá. Začala 

v amfi teátru na Křížovém vrchu a na školním 

dvoře Základní školy Komenského. V době, 

kdy se měnily promítací technologie, končila 

distribuce fi lmů na velké kotouče a přecházelo 

se na digitalizaci kin, začalo v hustopečském 

kině promítat z DVD nosičů. „Menší 

a přenosný projektor nám umožnil přesunout 

se do letního kina. A tento pěkný plácek vedle 

M-klubu se nám nabízel, takže promítáme 

pod ořechem,“ vysvětlila produkční Martina 

Ondrová.

Letní kino pod ořechem startovalo v úterý 

1. srpna. Prvním fi lmem bylo životopisné 

drama Masaryk, ve středu byla na programu 

romantická komedie Bezva ženská na krku. 

Ve čtvrtek čekal na diváky Letňák naslepo 

a do poslední chvíle nevěděli, na jaký fi lm 

se vypravili. Jednalo se o drama Spojenci 

s Bradem Pittem a Marion Cotillard. Víkend 

zahájila vyprodaná komedie Špunti na vodě. 

Následoval Anděl páně 2 a posledním fi lmem 
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Letní kino nalákalo stovky diváků.

Podívejte se, co Burčákové slavnosti 2017 nabízí
V  tomto roce připadne již 23. ročník 

Burčákových slavností na víkend od 5. do 

10. října 2017. Dukelské náměstí se opět 

promění ve středověké místo s  historickým 

tržištěm s  ukázkami tradičních řemesel 

a zvěřincem. V  mázhausech poteče burčák 

proudem a víkend plný zážitků slibuje 

vystoupení hudebních kapel, divadelníků 

a kejklířů.  Přinášíme kompletní program, 

který zachovává tradiční formát oblíbených 

slavností. Ve čtvrtek zahájí slavnosti 

pásmo Hustopeče se baví, které startuje od 

16.00 hodin vystoupením dětí a dospělých 

z  hustopečských škol a zájmových kroužků. 

Od 19.00 hodin zahraje návštěvníkům 

bigbítová kapela Větry z Jihu. 

Pátek: Otvírání mázhausů, ohňová show, 

Monkey Business

Hlavní program slavností začne 

v  17.00 hodin tradičně divadelním 

představením. Na pódiu se 

představí Sokolský divadelní 

spolek Kafemlejnek 

z  Benátek nad Jizerou 

a jejich hra Uspořená stovka. 

V  18.00 hodin zazní uvítací 

fanfáry a pak Horenská 

rada slavnostně otevře 

všechny burčákové mázhausy. 

Následnou degustaci vám ve 

večerních hodinách zpříjemní 

ohňová show a od 20.30 hodin pop-funková 

česká kapela Monkey Business. Na malé scéně 

na nádvoří renesančního domu U Synků 

zahraje od 18.30 do 21.30 hodin cimbálová 

muzika Grajcar a během celého večera zde 

můžete ochutnávat vína regionálních vinařů.   

Sobota: Historický průvod, zasedání unie, 

Děda Mládek Illegal Band a Žlutý pes

Středověký jarmark, dobová hudba 

Codex, rytířské klání, jarmareční kapela 

Kabrňáci či zasedání Burčákové unie – 

takový je program Burčákových slavností 

pro sobotní dopoledne. Po obědě začíná 

folklórní pásmo a v 13.45 hodin vyrazí od 

Centra volného času Pavučina historický 

průvod. Během pásma Laškovně i vážně o víně 

a historii zazpívá vokální trio Sestry Havelkovy 

a bude se promítat retrospektivní ohlédnutí 

za uplynulými ročníky. V  18.30 hodin pak 

na pódiu vystoupí country kapela Děda 

Mládek Illegal Band a pomyslnou tečkou za 

programem 23. Burčákových slavností bude ve 

20.30 hodin koncert rockové skupiny Žlutý pes. 

Celodenní program zaměřený na děti se 

bude odehrávat pod Šapitó na parkovišti 

u Staré pošty. Od 10.00 do 18.00 hodin na ně 

čekají divadelní pohádky, kouzelník 

Mišuge, fakíři, kejklíři a taneční 

zábava. Stejně tak bude živo 

i na malé scéně v  domě 

U Synků. Představí se zde 

dobová hudba Codex, 

Ondřej Adámek zahraje na 

loutnu a dudy, Pavel Moš 

na flašinet a od 15.30 hodin 

zde budou dvě divadelní 

představení. V  16.45 hodin 

začne hrát jarmareční kapela 

Kabrňáci a od 18.30 hodin se můžete těšit 

na swingové rytmy kapely Django Jet. 

Nenechte si ujít nezapomenutelný zážitek 

s rodinnou atmosférou! 

Vstupenky v předprodeji v  Turistickém 

informačním centru Hustopeče, v  síti 

Ticketstream nebo přes portál SMS Ticket již 

od 1. června. Do 5. října je možnost zakoupit 

zvýhodněné vstupné na oba dva dny slavností 

za 150 korun. 

-ves- 

Upozornění občanům
a podnikatelským subjektům
Vážení spoluobčané, 

ve dnech 5. 10. – 7. 10. 2017 se uskuteční 

na Dukelském náměstí a v přilehlých ulicích 

BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. Tyto slavnosti 

znamenají významný zásah do života města. 

Přinesou vyloučení provozu a určitá omezení 

pro obyvatele bydlící v  okolí náměstí i pro 

fi rmy, které zde podnikají.

Na příjezdových cestách na Dukelské 

náměstí budou instalovány historické 

vstupní brány, a to od pondělí 2. 10. na ulicích 

Mrštíkova a Smetanova, od úterý 3. 10. na 

ulici Husova a od středy 4. 10 u prodejny 

zdravé výživy.

Od čtvrtka 5. 10. od 8.00 hodin do pondělí 

9. 10. do 10.00 hodin bude uzavřeno velké 

parkoviště na Dukelském náměstí a od pátku 

6. 10. od 6.00 hodin do neděle 8. 10. do 18.00 

hodin bude uzavřeno parkoviště pod Starou 

poštou. 

Od pátku  6. 10. od 6.00 hodin do neděle 

8. 10. do 6.00 hodin bude uzavřen vjezd na 

Dukelské náměstí od restaurace U Špagáta, 

bude uzavřena ulice Mrštíkova, Smetanova 

a ulice Husova. 

Z  toho plyne, že bude omezeno 

zásobování provozoven a obchodů v  těchto 

ulicích. Prosíme vás proto, abyste zásobování 

svých fi rem zajistili ve dnech, kdy bude vjezd 

na náměstí možný, a neparkovali v tuto dobu 

se svými vozy v těchto lokalitách.

V  době programu Burčákových slavností 

bude vstup na Dukelské náměstí možný 

pouze s platnou vstupenkou. 

Obyvatelé Dukelského náměstí, 

Mrštíkovy, Kosmákovy a Smetanovy ulice 

budou mít na náměstí vstup volný po 

předložení občanského průkazu.

Děkujeme za pochopení.

Jana Hrádková, 

vedoucí Marketingu a kultury 

města Hustopeče

byla komedie Manžel na hodinu. „Letos 

jsme se vrátili k tradici promítání českých 

fi lmů. Myslím si, že v letech, kdy se pouštěly 

české fi lmy, tak byla vždy dobrá odezva 

i návštěvnost,“ řekla Ondrová.

Diváci projevili velký zájem o všechna 

představení. Podíl na tom mělo i ideální, 

velmi teplé počasí. V zastřešených prostorech 

M-klubu se kvůli dešti hrálo pouze jednou. 

Návštěvnost letního kina má vzrůstající 

tendenci. V roce 2014 bylo promítáno 13 fi lmů 

a prodalo se pouze 120 vstupenek. Letos přišlo 

jenom v pátek přes 280 diváků. „Zájem diváků 

byl pro nás nad očekávání,“ řekla Ondrová.

V souvislosti s tímto trendem půjde i přestavba 

budovy kina na multifunkční kulturní centrum. 

To nabídne moderní digitalizované kino, místo 

pro setkávání obyvatel, pořádání workshopů či 

přednášek. Zastupitelé již na tuto přestavbu 

schválili uvolnění fi nancí z rozpočtu města 

a projekt je nyní téměř hotový.

-ves-
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 www.burcakoveslavnosti.cz 
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Mimořádnou přehlídkou předních 

výtvarníků českého umění převážně 1. 

poloviny 20. století vyplnilo Městské muzeum 

prostory galerie U Synků v  době prázdnin. 

Ve spolupráci s  galerií 99 v  Břeclavi manželů 

Vojtkových, kteří zapůjčili sbírku děl, bylo 

možné vidět práce Josefa Čapka, Františka 

Janouška, Aloise Kalvody, Pravoslava Kotíka, 

Bohumila Kubišty, Alfonse Muchy, Františka 

Tichého a dalších umělců jako například 

Kamila Lhotáka, Adolfa Borna, Cyrila Boudy, 

Vladimíra Komárka a dalších. Výstava přinesla 

úspěch, jak dokazuje vysoká návštěvnost i fakt, 

že někteří milovníci umění si na tuto výstavu 

do Hustopečí zajeli speciálně. 

Nový školní rok zahájíme 2. září v 17 hodin 

vernisáží výstavy Každý jinak, jež k  nám 

doputuje z  partnerského města Benátky 

nad Jizerou. V  roce 2015 tam vystavovali 

umělci Výtvarné skupiny Hustopeče – Alfons 

a benátečtí výtvarníci nyní jejich účast 

v  Hustopečích oplatí. A to konkrétně pět 

z nich. A jak už název napovídá, každý se bude 

prezentovat jinak. 

Táňa Nálepková se během svého života 

věnovala odborné a galerijní činnosti, 

pedagogice, pracovala jako umělecký poradce 

a tvůrce svérázných a humorných ilustrací. 

V  neposlední řadě vynikla v literatuře. 

V Hustopečích se představí výtvarnou tvorbou.

Jan Nezdara, zkušený a talentovaný 

autodidakt tvoří s  radostí sobě i druhým 

obrazy i hudbu. Umělec maluje nejraději 

olejem, temperou a tuží. Věnuje se převážně 

krajinomalbě, maluje detaily trav i vodní 

plochy a nebrání se ani novým stylům malby. 

V  galerii U Synků se představí i malíř, 

sochař, bytový architekt a muzikant, Roman 

Pavlík. Jeho ateliér v  historické části Benátek 

nad Jizerou poskytuje prostředí i pro 

pořádání společných akcí. Je zakladatelem 

benátecké skupiny výtvarníků Beny a členem 

mladoboleslavské výtvarné skupiny Vlna. 

Jeho výtvarná tvorba vyniká především 

znalostí linií, uplatněných vedle plenérové 

tvorby u fi gurálních námětů. Z  nich zaujmou 

symbolistické velkoplošné vize. 

Miroslav Valecký vystudoval technický 

obor a celý život v nich pracoval. V  mládí ale 

absolvoval i LŠU, jež mu přinesla rozšíření 

jeho životního spektra o zalíbení v  české 

krajinomalbě, již tvořil a tvoří jak v plenéru, tak 

v ateliéru. Dává přednost pastelu a oleji.  

Pětici výtvarníků uzavírá opět dáma, 

keramička, Jana Rejzlová. Výtvarná pedagožka 

na základní škole si postupně splnila svůj sen 

a otevřela vlastní keramický ateliér, kde učí 

děti i dospělé tomuto krásnému uměleckému 

řemeslu. Nejvíce ji učarovala šamotová 

hlína, kterou přetírá oxidy kovu a vytváří z  ní 

nejrůznější objekty do okrasných zahrad. 

Šárka Prokešová, 
galeristka

Divadelní festival Pod širým nebem pobavil přes 750 diváků 
Začátek letních prázdnin v  Hustopečích 

myslel již tradičně na milovníky divadla. 

Letošní ročník festivalu Pod širým nebem 

nabídl šest divadelních her, dvě cimbálové 

muziky a jazzovou i swingovou kapelu. 

Navštívilo ho kolem 750 lidí, které neodradilo 

ani zatažené nebe či občasný déšť. 

Divadelní festival odstartovali místní 

ochotníci ze souboru FOOR vyprodaným 

představením Jeppe z  Vršku. Komedie 

o dobráckém a ženou utlačovaném sedlákovi 

ukazuje, že věci nebývají takové, jaké se 

zdají. „Podstatu tohoto našeho kusu jsme 

dali do podtitulu – Život je hra, divadlo je hra 

o životě, a tak si hrajeme,“ vysvětlil režisér Jiří 

Merlíček.  Za úspěšnou premiérou stálo úsilí 

ochotníků, kteří chtějí bavit sebe i diváky. Ti 

odcházeli i přes nepřízeň počasí nadšení. 

Dalším představením byla hra Edith Piaf – 

Milovat k  smrti. Příběh mapoval život slavné 

francouzské šansoniérky, o které je známo, že 

vždy dělala všechno naplno a celým srdcem. 

Ať se jednalo o kariéru nebo lásku. „Její osud 

byl mnohem tragičtější, ale co se týče vztahů, 

niterných prožitků, bolestí a ztrát, tak jsme 

to měly trochu podobné,“ řekla Světlana 

Nálepková. Nestárnoucí písně zazněly v jejím 

podání v nových komorních aranžmá pianisty 

a skladatele Jiřího Toufara, s přebásněnými 

texty od Jiřího Dědečka. Ve hře dále účinkovali 

Ondřej Kavan a Martin Sochor.

Třetí divadelní představení bylo v  režii 

Dvorního divadla Hlohovec, které odehrálo 

komorní hru o dvou hercích - Lakomec. „Téma 

jsem si půjčil od Moliéra a převedl jsem ho 

do 21. století. Je to příběh člověka, který je 

na prahu důchodového věku a děti ho chtějí 

oškubat o úspory,“ vysvětlil herec, režisér 

a autor Zdeněk Černín. 

Program divadelního festivalu myslel 

i na děti. Divadlo Koráb předvedlo pohádku 

Kašpárek a drak, která pobavila nejen děti, ale 

i rodiče.

Následovala francouzská komedie Na 

útěku, se kterou do Hustopečí přijely dvě 

herečky z Divadelního spolku Kroměříž. 

Hra byla postavená na humorných situacích 

vyplývajících z  rozdílného věku postav, 

uvažování a pohledu na svět. Z počáteční 

nesympatie se stává silné přátelství. Dění 

na pódiu bylo po celou dobu představení 

intenzivní a stálo na hereckých výkonech 

představitelek.

Posledním divadelním představením 

festivalu byla komedie  Domácí@štěstí.hned, 

ve které excelovali Iva Hüttnerová, Michaela 

Dolinová a David Suchařípa.  Do posledního 

místa zaplněné hlediště s napětím sledovalo, 

jak  se pár středního věku snažil vybruslit 

z manželské krize. Chytrými radami jim při tom 

pomáhala pomocnice v  domácnosti. A co to 

vlastně domácí štěstí je? „Domácí štěstí je pro 

každého něco jiného. Pro někoho je to hodně 

rodinný život, pro někoho méně. Zobecnit se to 

nedá,“ uvedla herečka Iva Hüttnerová. Herci se 

dočkali velmi silné odezvy, publikum se smálo, 

tleskalo a zpívalo. 

Letní divadelní festival Pod širým nebem 

ukončil koncert půvabného sesterského tria 

Priester sisters. Nádvoří se zaplnilo swingem 

zahraným v  nezvyklém složení na kytaru, 

akordeon a housle. Festival uvedl během 

téměř čtrnácti dnů  představení k zamyšlení 

i pobavení. Divákům nabídl možnost vychutnat 

si genius loci domu U Synků a kulturní zážitek 

doplnit degustací vín lokálních vinařů.

-ves-
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Domácí a jejich Jeppe z Vršku.

Dílo Jana Nezdary

Velikány U Synků vystřídají benátečtí výtvarníci
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Tábory 
Centra volného času Pavučina 2017

Tábory s koňmi se konaly na Pavučině hned tři. 

Léto s vůni koňské hřívy prožily děti na dvou 

pobytových a jednom příměstském táboře.

 Pod dohledem vedoucí tábora Simony

 Jakubčíkové se děti učily pečovat 

o koně a jezdit na nich.

Pod dubem, za dubem se schovávala banda loupežníků, kterou vedl

 Filip Hrabal. S chutí přijala do učení desítku dětí a odhalila jim 

taje loupežení a života v lese.

Od rána do večera se tančilo na táboře Move Around Dance Camp. 

V různých hudebních rytmech se hýbalo 30 dětí. Vedoucí tábora Žaneta 

Krišpínová jim ukázala taneční styly, především street dance a hip-hop, 

nechyběla ani oblíbená taneční soutěž.

Vodáckého tábora na řekách Tichá Orlice, 

Divoká Orlice a Orlice se zúčastnilo 16 

táborníků ve věku od 9 do 17 let. Pod 

dohledem zkušeného vodáka Bořivoje Švásty 

strávily děti čtyři dny na vodě a ujely 49 

říčních kilometrů. Neminuly je zajímavosti 

a pamětihodnosti Orlicka, spaní ve stanech, 

vaření na ohni, zpívání u táboráku 

a krásná příroda.

Vzdělávací 

příměstský tábor 

s angličtinou si 

nenechalo ujít 27 

dětí. S Veronikou 

Košovou se 

věnovaly tématu 

cestování. Zpívalo 

se a recitovalo. 

Naučená slovíčka 

a fráze mohou děti 

používat během 

dovolených.
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Pod vedením Petra Fridricha se do sportovních aktivit Teen 

– campu vrhlo 21 dětí. Program byl opravdu bohatý – cyklistika, 

turistika, softbal, beach volejbal či sjíždění řeky. Počasí 

přálo a děti si fyzickou aktivitu a hru opravdu užívaly. 

Indiány z údolí Moravy se stalo 20 rodičů a 15 dětí. Hlavní 

náčelnicí byla Lenka Potůčková. Jako ve správném indiánském 

kmenu se vztyčila vlajka, vyráběly se čelenky a došlo i na hledání 

pokladu. Rodiče a děti se naučili střílet z luku a nezapomněli ani 

na zvířátka, kterým postavili domečky. 

Říši fantazie 

v Rajnochovicích 

navštívili letoplach 

Petr Fridrich a 

63 táborníků. Po 

cestě poznávali 

různé národy se 

zvláštními jmény, 

například Lesoňe, 

Emoně, Tůry a 

Naruby. Děti hrály 

hry, soutěžily 

a objevovaly. 

Dokonce jim 

Strom života vydal 

své tajemství. 

Po stopách dobrodruha Johna Pulce se vydalo 60 dětí, které 

našly jeho létající balón a navíc potkaly poustevníka. Ten jim, za 

splnění úkolů, slíbil poklad slavného cestovatele. Pod vedením 

Ivety Vodákové navštívili táborníci například Japonsko, Mexiko či 

Ameriku a plnili úkoly. Byli tak úspěšní, že poustevník neměl jinou 

možnost než jim onen bájný poklad vydat.

Hejbat kostrou mohly děti na příměstském táboře. Darina 

Zemanová jim představila různé druhy sportu zábavným 

způsobem. 26 dětí běhalo, zdolávalo překážkové dráhy, vyzkoušelo 

si atletiku či procházku stezkou bosou nohou. Pohyb prokládaly 

zábavou a nechyběla ani pořádná havajská party. 

Atmosféru 60. let zažilo na vlastní kůži 13 dívek, které 

se účastnily výtvarno/divadelního tábora. S pomocí Ingrid 

Florusové vymyslely vlastní divadelní hru. Dopoledne trávily 

v keramické dílně, šily nebo tvořily z korálků. Podtitulem tábora 

bylo heslo eko-mánie a tábornice se naučily vyrobit si mýdlo či 

zubní pastu. 
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Výběr správného polštáře pro Váš pohodlný spánek
Stejně tak, jak je důležitý výběr správné 

postele nebo matrace, je důležitý výběr 

i správného polštáře. Polštářů je na trhu velký 

výběr a zákazník tak bývá často bezradný, co 

má vlastně hledat. Proto Vám přinášíme pár 

základních rad, kterými se můžete při nákupu 

řídit.

Při výběru polštáře musíme brát v  potaz 

polohu, ve které nejčastěji spíme. Pokud rádi 

usínáte v  poloze na boku, je vhodné zvolit 

vyšší pevný anatomický polštář, který bude 

sloužit jako podpěra pro Vaši hlavu a opora 

pro krční páteř a ramena. Pro ty, kteří nejraději 

usínají na zádech, je tento polštář také vhodný 

a pro jedince, kteří mají problém s chrápáním, 

doporučujeme zvolit polštář proti chrápání. 

Pokud neusnete jinak, než na břiše, polštář 

by měl být měkký a nízký, abyste nenamáhali 

svou páteř. Vhodné je zvolit plochý polštář 

plněný mikrovláknem nebo hedvábím, aby se 

přizpůsobil Vaší hmotnosti. 

Dalším kritériem při výběru polštáře je 

tvar. Na trhu je široká škála tvarů polštářů, 

ale většina lidí sáhne po klasice, tedy po 

obdélníkovém tvaru. Tento polštář je vhodný 

pro ty, kteří spí na břiše. Pokud spíte však 

na zádech nebo na boku, hledejte v  řadách 

anatomických polštářů. Jsou specifi cké 

anatomickým tvarem, který kopíruje zakřivení 

krční páteře. Anatomické polštáře jsou dále 

vhodné pro ty, kteří mají problémy s  páteří 

nebo jim chtějí předcházet. Náplň polštáře 

je další věc, kterou není radno podcenit při 

výběru polštáře. Materiálů je mnoho a každý si 

najde to své. Doba, kdy byl co polštář, to několik 

kilo peří, je dávno pryč, o to víc se nám otevírá 

možností a variant provedení. První variantou 

je paměťová pěna. Jedná se o materiál, který 

byl původně vyvinutý pro astronomické účely 

NASA. Tento materiál je jedinečný tím, že 

se přizpůsobí tělesné teplotě, ale také tvaru 

těla. Tyto polštářky nepodléhají deformacím, 

jsou vhodné pro alergiky a astmatiky, jelikož 

paměťová pěna je odolná vůči roztočům. 

Další variantou je duté vlákno. Je skvělou 

náhradou peří, jelikož jej můžete bez obav 

prát. Polyesterová vlákna mají nízkou 

schopnost navlhnout a i u tohoto materiálu 

platí, že je vhodný pro alergiky. 

Polštář můžete mít dále s výplní například 

kokosovou pěnou, která je méně tradiční, zato 

vyniká v  mnoha ohledech, jako je jemnost, 

elasticita a také krásná vůně. 

Těmito materiály však výběr nekončí. 

Zákazníci, kteří rádi investují do pohodlí 

a zdraví svého těla mohou najít na trhu luxusní 

polštáře plněné například pěnou s extraktem 

Malvy (Sléz lesní), která má protizánětlivé 

a zklidňující vlastnosti nebo třeba polštáře 

s  paměťovou pěnou obohacenou o extrakty 

z  Aloe Vera. Tyto produkty nabízí značka 

Magniflex. Výhodou produktů této značky 

je také snížená 15% sazba DPH, díky nejvyšší 

zdravotní certifi kaci v  rámci EU. Polštáře 

Magniflex mají také snímatelné pratelné 

potahy, které zajišťují hygienické prostředí pro 

spánek. 

Ať už si vyberete jakýkoliv polštář, důležité 

je, aby Vám poskytnul kvalitní spánek bez 

bolesti zad a krční páteře, proto neváhejte před 

koupí polštář vyzkoušet, případně si nechat 

poradit odborným personálem.

www.postele-stach.cz

Svět postelí Hustopeče
Je neděle ráno a vy nevíte, co podniknout, 

ale z postele se Vám nechce? V tom případě je 

ideální čas na polštářovou bitku. Potřebujete 

minimálně dva lidi, neomezené množství 

polštářů rovnoměrně rozdělené a také 

nutnou dávku bojové nálady. Pravidla jsou 

jednoduchá. Vítěz musí poraženého přidržet 

polštářem na posteli min. 5 sekund bez použití 

násilí, pěstních soubojů a nesportovního 

chování. Použít můžete pouze měkké polštáře 

bez tvrdých náplní jako je například zrní 

a také polštáře, které nemají ostré knoflíky 

nebo cvočky. Přichystejte si bojovou strategii 

a v případě prohry se postavte vítězi čelem 

a nachystejte mu krásnou snídani do postele 

třeba vaječinu nebo chlebíčky. (Toto nebylo 

myšleno ironicky. P.S. Neplivejte mu do té 

vaječiny, příště vyhrajete Vy!)

Pravidla polštářové bitky
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
září 2017

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

so  16. 9.  Divokým údolím Bílé Opavy, Karlova Studánka
Turistický zájezd do Jeseník . Po ádá Marketing a 
kultura, info: 519 441 088.

ne  24. 9.  Jeppe z Vršku – divadelní p edstavení ochotnického
souboru Foor Hustope e. Hravost herc  s veselými 
tématy v komediálním p íb hu dobráckého a 
ženou peskovaného sedláka, na jehož ú et si 
krut  zažertují t i urození páni. Spole enský d m, 
za átek v 19.00 hodin, vstupné 100 K  (studenti a 
d chodci 80 K ).

t 5. 10 – 7. 10. Bur ákové slavnosti 2017
Výhodný p edprodej vstupenek za 150 K  do 4. 10. 
v TIC v dom  U Synk , portál Ticketstream nebo 
SMSticket. www.burcakoveslavnosti.cz

st  4. 10.   Klasické tane ní – zahájení tane ního kurzu pro
žáky st edních škol, kurz zahrnuje 10 lekcí + 
prodlouženou. Spole enský d m Hustope e. Kurz 
vede TŠ Danza Brno.

st  4. 10.  Tane ní polepšovna – zahájení kurzu pro dosp lé
tane níky, kurz zahrnuje 10 lekcí + prodlouženou. 
Spole enský d m Hustope e. Kurz vede TŠ Danza 
Brno. P ihlášky v TIC Hustope e, tel: 519 412 909.

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

so  2. 9. 17.00 Každý jinak
Výstava obraz  a keramiky výtvarník  z družebního 
m sta Benátek nad Jizerou. M stské muzeum
a galerie Hustope e, d m U Synk .

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

út 6. 9. - 29. 9.  7. VOKO
   Výstava z tvorby Petra Koblihy - vestibul knihovny.
t  14. 9.  17.00  LABYRINT ZÁHAD

   P ednáška PhDr. Arnošta Vaší ka, u ebna knihovny.
út  19. 9. 16.00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA SE SPISOVATELKOU 
   Zuzanou Koubkovou – knihovna. 

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

ne  24. 9. 15.00 VÍTÁNÍ PODZIMU aneb K ižák plný pohádkových
   bytostí. Sraz v 15.00 na K ížovém vrchu.   

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

so  16. 9.  8.00 ZÁJEZD NA HRN Í SKÝ JARMARK DO KUNŠTÁTU
   Odjezd z autobusového nádraží. 
st  20. 9. 7.00 ZÁJEZD DO ELEKTRÁRNY DUKOVANY,
   zámek Jarom  nad Rokytnou. 
   Odjezd z autobusového nádraží.

p ipravujeme:

ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
T ebízského 5, Hustope e, www. farnosthustopece.cz
t  28. 9.  9.00 MŠE SVATÁ KE CTI SV. VÁCLAVA, patrona kostela.
t  28. 9. 18.00 CORDISL STRING QUARTET Z T EBÍ E

   koncert duchovní hudby.

PRACUJTE
V BLÍZKOSTI

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

V současnosti hledáme 
pro prodejnu v Hustopečích
pracovníky na tyto pozice:

 NABÍZÍME:
týden dovolené navíc ihned od nástupu

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

KONTAKTUJTE NÁS:
Přímo na prodejně, na emailu nabor@penny.cz 
nebo na tel.: 702 208 669
www.penny.jobs.cz

ZÁSTUPCE
VEDOUCÍHO PRODEJNY

Nástupní mzda
21 200 Kč (40 h/týden)

POKLADNÍ
Nástupní mzda

17 500 Kč (40 h/týden)
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 
11. 9. /25 . 9. 
Papír, plast, nápojové kartony: 5. 9.
Bioodpad: 4. 9./ 18. 9. 

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, 702 204 600
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

SPORT

KRYTÝ BAZÉN
 Po – Pá  6.00 – 8.00 ranní plavání
 Po – Pá  14.00 – 20.00 (dle aktuálního rozpisu) 
 Ne   14.00 – 18.30

Více informací na www.spozam.cz, tel.: 702 204 600, 702 204 660. 

t  7. 9. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z nám stí).

STOLNÍ TENIS
so  16. 9. 17.30 TJ Agrotec Hustope e – SKST Hodonín F (KS II.)
pá  29. 9.  18.00 TJ Agrotec Hustope e – SK Slatina C (KS I.)
so  30. 9. 10.00 TJ Agrotec Hustope e – SKST Hodonín E (1. liga)
  15.00 TJ Agrotec Hustope e – SKST Liberec (1. liga)
ne 1. 10. 10.00 TJ AGROTEC Hustope e A - Elizza Praha ( I. liga )
HÁZENÁ
ne  10. 9. 14.00 Legata Hustope e – TJ JM Chodov
ne  24. 9. 14.00 Legata Hustope e – 1. HK Dv r Králové

FOTBAL
so  2. 9. 12.30 FC Hustope e – RAFK Rajhrad (ml. žáci)
  14.15 FC Hustope e - RAFK Rajhrad (st. žáci)
  16.00  FC Hustope e – Hrušky (A)
ne  3. 9. 11.00 FC Hustope e – Lednice (B)
t  14. 9. 17.00 FC Hustope e – Vrbice/Kobylí (B)

so  9. 9. 9.00 FC Hustope e - AFC Židenice (p ípravka)
  11.00 FC Hustope e - Mor.Krumlov (p ípravka)
so  16. 9.  11.30 FC Hustope e – Rohatec (ml. žáci)
  13.15 FC Hustope e – Rohatec (st. žáci)  
  15.30 FC Hustope e – Podivín (A)
so  23.9.  9.00 FC Hustope e - Sparta Brno (p ípravka)
  11.00 FC Hustope e - Ratíškovice (p ípravka)
t  28. 9.  16.00 FC Hustope e – K epice (B)

so  30. 9.  11.00 FC Hustope e – Mikulov (ml. žáci)
  12.45 FC Hustope e – Mikulov (st. žáci)
  15.00 FC Hustope e – B ezí (A)

pá  8. 9. 19.00 OV Í BÁL – hudba k tanci a poslechu, ov árna za
   prvním rybníkem, po ádá Spolek všehoschopných.

HUSTOPE SKÁ CHASA, www.hustopecskachasa.cz

ne  1. 10. 14.00 D TSKÉ HODY. Hraje DH Palavanka.

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

so 9. 9. 5.00 POZNÁVACÍ ZÁJEZD JIŽNÍ ECHY 
(hrad Rožmberk, Lipno - Stezka v korunách strom , 
klášter Zlatá koruna, památka UNESCO Holašovice 
- selské baroko). Odjezd od nemocnice a AN.

st  13. 9. 15.00  OSÍDLENÍ HUSTOPE SKA V DOB  HRADIŠTNÍ
P ednáška Mgr. F. Kynického. P ednáška se 
uskute ní v jídeln  penzionu, Žižkova 1.

M sto Hustope e
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Prázdniny na MŠ Pastelce 
Letošní provoz se nesl ve znamení 

klidu a úklidu. Klid nám přinesla pauza 

mezi budováním druhé a třetí (a poslední) 

etapy rekonstrukce MŠ. Tu, jak doufáme, 

uskutečníme za podpory zřizovatele příští léto. 

Na MŠ mohl tedy proběhnout klasický 

prázdninový provoz školy. Ten sestává 

z  provozu omezeného na dvě až tři třídy. 

Učitelky vzdělávaly děti nejen z  naší MŠ, ale 

i některé děti z MŠ U Rybiček. Téma letošního 

léta bylo Cesta okolo světa. Děti si užily horké 

dny na zahradě školy, využili jsme mlhoviště 

pro osvěžení i stíny z našich vzrostlých stromů.

Úklid se po uzavření provozu rozšířil i na 

ostatní části MŠ. Máme vymalovanou červenou 

a žlutou třídu i šatnu, přeprány matrace, deky, 

a vyčištěny koberce, umyty všechny hračky 

i stavebnice, okna i nábytek. Zaměstnanci 

měli možnost dočerpat poslední volné dny 

svoji řádnou dovolenou, než jsme se v pondělí 

28. srpna sešli v  plném počtu na zahajovací 

poradě. Celý následující týden potom jsme 

chystali dětem nově uspořádané třídy, značky, 

výzdobu nebo dokumentaci. 

Těšíme se na Vás opět v pondělí 4. září 2017! 

Zaměstnanci MŠ Školní

MŠ U Rybiček přivítá děti v novém prostředí

Přehlídka talentů na Komendě

Na kmenové budově mateřské školy 

probíhala v letních měsících další etapa 

rekonstrukce  topného systému, rozvodů 

vody a a odpadů. Byly tak vybudovány nové 

umyvárny a sociální zařízení u tříd Motýlků 

a Sluníček. Bylo zde položeno nové PVC, dlažba 

a obklady v přípravných kuchyňkách, koberec 

v jedné třídě a všude je celoplošná výmalba. 

Tímto bychom chtěli velmi  poděkovat našemu 

zřizovateli za fi nanční podporu, vstřícnost 

a spolupráci.                         

Také na odloučeném pracovišti se v červenci 

nezahálelo. V rámci rozpočtu MŠ byly ve třídách  

odstraněny dělící stěny, prostory byly nově 

vymalovány a podlahy zútulnilo nové PVC.                                                                                                                          

Schodiště a vstupy do jednotlivých tříd oživila 

pěkná autorská malba na zdích od paní Nikoly 

Horákové, které tímto děkujeme za tento 

sponzorský dar. Naše děti se tak mohou těšit 

nejen na více prostoru, barevné prostředí , ale 

také nové zázemí pro odpočinek.

V pondělí 4. září 2017 přivítáme děti 

v novém školním roce. Máme před sebou 

deset měsíců, které s chutí vyplníme hrou, 

novými zážitky, dovednostmi, zkušenostmi 

a setkáváním. Přejeme  rodičům a dětem 

šťasné vykročení do nového školního roku (pro 

některé z dětí je to rok ve školce poslední, pro 

některé první) a věříme, že i v letošním roce 

navážeme na tradici vzájemné spolupráce.                                                                                                                                      

         Jsme rádi, že se nám podařilo připravit 

na obou budovách pohodové a podnětné 

prostředí. Všem osobám a fi rmám, které 

se podílely na rekonstrukci, děkujeme za 

spolupráci a kvalitně odvedenou práci.

Eva Javůrková, ředitelka 

Základní škola Komenského pořádala na 

konci školního roku již třetí ročník talentové 

soutěže Komenda má talent. Na casting se 

přihlásilo kolem 35 talentovaných žáků, ze 

kterých porota vybrala 18 nejlepších. „Tuto 

soutěž jsme udělali proto, aby ostatní žáci 

viděli, že mají spolužáky, kteří jsou talentovaní 

a opravdu něco umí,“ vysvětlila Hana 

Forejtníková, školní psycholožka. 

Předvedené dovednosti závisely na věku 

dětí, přihlásit se mohl každý žák školy, ale 

převažovaly děti z prvního stupně. „Zúčastnilo 

se hodně prvňáčků, kteří teprve začínají hrát 

na hudební nástroj nebo zpívat, ale chtěli 

jsme, aby byly zastoupeny všechny ročníky,“ 

doplnila Forejtníková.  

Organizátorem akce byl školní parlament, 

který také vybíral porotu. Ta po zhlédnutí 

všech talentovaných dětí určila pět nejlepších. 

„Bylo to hodně těžké, protože všichni byli 

skvělí,“ zhodnotila jedna z porotkyň. Hlavního 

vítěze volily děti a suverénně se jím stal jediný 

zástupce žáků druhého stupně Radim Kalců, 

který předvedl dechberoucí jo-jo-vou show. 
-ves-

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA

ZŠ KOMENSKÉHO
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Žáci fandili jako o život.Vítězem se stal Radim Kalců.
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Začíná nám školní rok 2017 / 2018. Jaký bude na Nádražce?  

Účastnili jsme se projektu CLIL 

Určitě rušný a proměnlivý. Vzdělávat 

se zde bude asi 320 žáků, tedy v  celkovém 

počtu více než v předchozím školním 

roce. Prvně zasedne do školních lavic 

36 prvňáčků, rozdělených do dvou tříd. 

Jistě budeme pokračovat v projektových 

činnostech, které  zlepšují komfort a kvalitu 

vzdělávání na naší škole. Jedná se o projekt 

Personální podpora ZŠ Nádražní, v rámci 

kterého se podařilo získat téměř 900 000 Kč, 

a jehož hlavním cílem je vzdělávání pedagogů 

a zajištění služeb Školního poradenského 

centra. Mezinárodní projekty realizované 

v rámci aktivity eTwinning jsou nedílnou 

součástí našeho vzdělávacího plánu. 

V  oblasti mezinárodní spolupráce patříme 

k nejlepším v republice a prostřednictvím 

těchto aktivit můžeme mimo jiné fi nancovat 

nadaným žákům studijní pobyty v zahraničí.

Nově do provozu uvedeme on-line 

informační a komunikační systém spojený 

s elektronickou žákovskou knížkou 

a elektronickou třídní knihou. Věříme, 

že se tím podstatně změní, zjednoduší 

a zrychlí informovanost zákonných zástupců.

V budově školy probíhaly o prázdninách 

standardní úklidové a opravné práce, 

nad rámec běžných činnosti bylo nutné 

provést rekonstrukci kabinetů a byly 

opraveny a vymalovány prostory tělocvičny.

Vše je tedy připraveno a nezbývá než všem 

přát úspěšný a dobrý nový školní rok.

Hezké babí léto. 

Ivana Matějíčková, ředitelka školy

Tento projekt se nazývá Projekt Erasmus+ 

KA1 „Zapojení metody CLIL do výuky 

přírodovědných předmětů“ na Gymnáziu 

T.G.Masaryka (2018 - 2018). Kurz metody 

CLIL organizovala jazyková škola ENGLISH 

MATTERS Jaen (Španělsko), která připravila 

náročný program v krásném prostředí 

nejstarší irské university Trinity College. 

Kurzu se zúčastnili, společně s  dalšími 

21 pedagogy ze sedmi evropských škol, 

vyučující přírodovědných předmětů RNDr. 

Jarmila Čeperová a Mgr. Radim Šebesta.

Do programu bylo zařazeno mnoho aktivit 

pro praxi a workshopy. Výuka probíhala 

dopoledne a odpoledne, potom následovala 

práce v  učebně PC na zadaných úkolech, 

které organizátor představil hned v  úvodu 

kurzu. Vytvořit prezentaci v  prostředí padlet 

(irští přírodovědci nositelé Nobelovy ceny) 

a Learning Portfolio, které jsme prezentovali 

v závěrečný den. Také jsme každý den vyplnili 

Reflective Journal (rozvoj dovedností). 

Účastníci byli rozděleni podle úrovně Aj na 

dvě skupiny. V naší skupině bylo 16 účastníků, 

které vedla irská pedagožka Gill, jejíž perfektní 

výslovnost, připravené workshopy a nápady 

pro praktickou výuku jsou velkou motivací 

k  naší další práci. Praktická část kurzu byla 

zaměřena na plánování vyučovací hodiny, 

pracovali jsme ve skupinách podle naší 

aprobace, abychom všechny materiály mohli 

využít ve výuce.

V  rámci workshopů nám Gill představila 

metody výuky, které jsou označeny 4Cs 

(Content,Communication, Cognition, Culture) 

a 3 Á s – Language Triptych ( Add, Apply, 

Analyse) a dovednosti pro plánování výuky 

metodou CLIL ( Remember, Understand, Apply, 

Analyze, Evaluate,Create). Velký důraz kladla 

na individuální přístup k  žákům (ne všichni 

mají stejnou úroveň jazykovou a odbornou). 

Součástí Learning Portfolia pro výuku biologie 

byla i návštěva národního parku Glendalough, 

Národní botanické zahrady a pobřeží Irského 

moře v okolí Dublinu. Získali jsme i informace 

o historii Irska návštěvou Národního muzea 

a Knihovny Keltů a prohlídkou Dublinu.

Po prezentaci vlastního Learning Portfolia 

jsme obdrželi Certifi kát a také Europass 

Mobility, který je dokladem získaných 

dovedností pro výuku metodou CLIL.

Během pobytu se jsme navázali přátelství 

a v  budoucnosti i partnerství s  francouzskou 

školou v Bretani (cíl projektu bude zaměřen na 

biologii a zemědělství). 

Všechny materiály jsou uvedeny na 

stánkách naší školy www.gymhust.cz včetně 

fotogalerie. První týden v  září se uskuteční 

workshop pro kolegy naší školy a okolních škol, 

kde budou vyučující (účastníci mobilit) nejen 

prezentovat své získané znalosti a dovednosti, 

ale připraví i praktické ukázky pro výuku 

metodou CLIL. 

RNDr. Jarmila Čeperová, certifikovaná projek-
tová manažerka podle IPMA

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Aiesec Partners Awards 2017,
slavnostní večer s tradičním oceňováním 

partnerů, se konal ve čtvrtek 1. června v  Brně 

v  hotelu Avanti. Naše škola byla oceněna za 

skvělou organizaci projektu Edison.  Další 

ocenění získala Ekonomicko- správní  fakulta 

MU Brno (stáže studentů) a soukromá fi rma 

kiwi.com (pracovní stáže pro zahraniční 

studenty).

Velmi si ocenění práce našich studentů, 

zvláště jejich ochoty a podpory při organizaci 

programu a poskytnutí ubytování pro 

stážisty, vážíme!

RNDr. Jarmila Čeperová
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Získali jsme ocenění.
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Labyrint srdce
Obvykle po prázdninách přicházím 

s  nějakým zážitkem z  dovolené, který rozšířil 

mé obzory topografi cké i duchovní. Tentokrát 

se mi však nepodařilo poznat nová místa 

naší vlastí či přilehlého zahraničí, jak jsem 

měla původně v  plánu, ale obzory rozšířeny 

rozhodně byly. Měla jsem naplánováno 

navštívit město Ochranov - sídlo Moravských 

bratří a muzeum Karla Maye kousek od 

Drážďan. Místo toho jsem se ale ocitla v úplně 

jiném panoptiku. A to v relikviáři zanedbaných 

vztahů, nutno upřesnit, že zanedbaných také 

z  naší strany. Místo dovolené bylo nutné se 

akutně postarat o manželovy rodiče a jeho 

bratra, který do té doby péči o rodiče zvládal. 

Vzniklá situace byla velikým ponaučením, že 

o vztahy v  rodině se má pečovat průběžně, 

a ne až když hoří. Během toho týdne jsem 

si připadala jak poutník z  Komenského 

Labyrintu světa a ráje srdce. Ten ve světě hledal 

smysl života a naskytl se mu nejeden bizarní 

obraz. Všechno ale začalo dávat smysl, až když 

se vrátil domů. Do komůrky svého srdce. Tam 

našel polámané a jinak pošramocené sochy 

a obrazy znázorňující vlastnosti a hodnoty 

jako jsou pokora, víra, spravedlnost, střídmost, 

čistota a já bych ke Komenského výčtu přidala 

ještě úctu ke stáří, úctu k otci, jako hlavě rodiny, 

sourozeneckou soudržnost nebo i jen obyčejné 

naslouchání potřeb druhého. Skvělé je, že se 

tam nacházela alespoň torza těchto dobrých 

věcí a mohlo se začít opravovat: uznáním chyb, 

omluvou, ochotou. 

Myslím si, že tyto věci jsou obecně ve 

společnosti dlouhodobě špatné a v  každé 

rodině to má jinou podobu. V  komůrkách 

našich srdcí málokdo oprašuje pokoru, ometá 

pavučiny skromnosti a úcty. Většinou je to 

tak, že uprostřed ční obrovská socha našeho 

Já, které oprašujeme a opečováváme.  Většina 

z  nás si to neuvědomuje, protože tak  káže 

dnešní doba a společnost.  Děláme, co vidíme 

kolem sebe. Důvodem nevědomosti je také to, 

že lidé své srdce nezkoumají, neuklízejí. Je jako 

sklep se starým harampádím, kam se nechodí, 

aby se na nás ty staré krámy nevyvalily. 

Komenský píše: „Vstoupil jsem dovnitř srdce 

svého a aj, bylo tam tma.“ I u nás bývá tma, 

to když skulptura našeho Ega je tak veliká, 

že dosahuje až ke stropnímu okénku a stíní 

jeho světlu. To světlo je světlo Boží pravdy, 

a ukazuje nám, jak se věci mají a v jakém jsou 

stavu. Naše Já nám zakrývá nejen Boží pohled 

na nás, ale i náš pohled na druhé. Tak dochází 

k zanedbání vztahů. 

 A přece Komenský zažil ve svém srdci 

ráj. Spustil se k  němu: „...jakýsi, postavou 

podobný nám lidem, ale jasností právě Bůh… 

a přemilými slovy promluvil. Vítej, můj synu 

a bratře milý. To pověděv, objal mě a políbil.“ 

Poté co poutník požádal, aby Pán Ježíš, Pán 

všeho stvoření v  jeho srdci trvale přebýval, 

polámané a zpřetrhané vzácné věci se začaly 

obnovovat a fungovat. Všechno se dá spravit! 

Jisté však je, že jakékoliv zanedbání vztahů si 

dříve či později vybere svou daň. Nenechme to 

dojít tak daleko.

Představte si své srdce jako ten sklep plný 

harampádí. A o něm Ježíš v  Labyrintu říká: 

„Neboť tu jsem zvolil palác k  bydlení svému, 

chceš-li tu bydlet se mnou, najdeš to, co jsi 

ve světě marně hledal: pokoj, utěšení, slávu 

a sytost všeho. To slibuji, můj synu a zklamán 

nebudeš.“  Co takhle využít této nabídky? 

Některé věci, dobou a společností poničené, 

sám už neopravíš, ale u Boha není nic nemožné. 

Čas dovolených skončil, začíná nový koloběh 

všedních dní, je tu příležitost začít ho jinak.  

Školákům a rodičům mnoho zdaru do 

nového školního roku, ostatním zdraví 

a sílu k provozování oblíbených činností (třeba 

i u nás ve sboru) 

přeje Kateřina Rybáriková,

kazatelka sboru

CÍRKVE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Kontrasty Malawi
Koncem června jsme s  kolegou Gavlíkem 

navštívili Malawi. V  porovnání s  jinými 

Africkými zeměmi je to malý a chudý stát, 

který z  velké části zaplňuje obrovské a také 

nádherné jezero. Někteří si možná pamatují 

velké akvárium v Lednickém zámku, které bylo 

plné nádherných ryb právě z  tohoto jezera. 

A tyto krásné a duhové rybičky jsme nacházeli 

na tržnicích pražené či jinak upravené. Co je pro 

někoho zdrojem romantiky či krásy, pro druhé 

může být zdrojem obživy. Tento silný kontrast 

je v této části Afriky něco zcela přirozeného. 

Největší část našeho pobytu jsme strávili 

uprostřed džungle. Nevím, jak to přesně 

nazvat. Byla to taková kombinace lesa, stepi, 

políček a různých domků. Spali jsme ve stanu, 

kolem kterého v noci volně běhala prasata, psy 

či kozy. Žádná elektřina a pro vodu se chodilo 

ke vzdálené studni. Ta byla společná pro více 

okolních míst. Ženy často vstávaly ve tři ráno, 

aby se na ně dostala řada a mohly přinést do 

vesnice vodu. John village, jak se místo našeho 

pobytu jmenovalo, usiluje vybudovat si svou 

studnu, ale voda v okolí je dost minerální a má 

slanou chuť. Většinu lidí živí zemědělství. Ať už 

mají své malé políčko, nebo si vydělávají prací 

pro někoho jiného. Pro mnoho obyvatel jsme 

byli první cizinci, které v  životě viděli. Přitom 

třicet kilometrů odtud je město Chikwawa, 

které je relativně velké a lidé zde mají jak 

tekoucí vodu (někdy teče a někdy ne), elektřinu 

(je na tom podobně jako voda) a také postel, 

stůl a příbory. Když se přesuneme o kousek 

dál, pak se ocitneme ve městě Blantire. Toto 

město je hlavním městem Malawského 

průmyslu a obchodu. Je to moderní město 

s mezinárodním letištěm. 

I když jsme v  Africe už něco viděli, znovu 

nás překvapilo, jak velký může být rozdíl mezi 

lidmi na tak malé vzdálenosti. V  jednu chvíli 

jste ve městě plném moderních vymožeností 

a vzápětí jste na místě, které spíše připomíná 

počátky civilizace. V  tomto případě to byla 

vzdálenost asi 30-50 kilometrů. Tento kontrast 

jsme si uvědomili nejvíce při cestě zpět, když 

jsme den před odletem spali v  ubytovně 

s  postelí a tekoucí vodou. Ale rozdíl není 

primárně v těchto věcech, ale v myšlení a také 

v možnostech jejich života. Organizace Charity 

home`s church Malawi se v  John village 

stará o 200 sirotků, a to z  vlastních zdrojů. 

Jejich rodiče v  mnoha případech zemřeli na 

HIV/AIDS. Za touto organizací není žádná 

zahraniční nadace. My jsme byli první cizinci, 

se kterými se setkali. Přesto usilují pomoci 

těmto dětem k důstojnému životu. 

Karel Fridrich, pastor sboru 
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Africké děti jsou plné elánu.
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Čarování s klubíčky pohádkové babičky se 

celkem účastnilo 52 zájemců z 20 měst a obcí 

a konaly se na chatě Okrouhlík u Jihlavy. Návrat 

k tradičním pohádkám formou her a soutěží 

byl doplněný pleteným graffi ti. Během pobytu 

jsme vyrazili na výlet do Polné, navštívili 

stanice ZZS a HZS v Jihlavě a samozřejmostí 

byly vycházky do lesa se sběrem hub.

Třetí turnus byl ve znamení Tančírny 

na stará kolena. Celkem 18 tanečníků si 

užívalo pobyt ve westernovém městečku 

na Šiklově mlýně. V autentickém prostředí 

divokého západu jsme pilně cvičili nové tance 

a zdokonalovali staré. Odměnou nám bylo 

vystoupení v hlavním programu posledního 

dne pobytu. Ve volném čase jsme si užívali 

atrakcí, programu, pobavili se u her či si zajeli 

na prohlídku strašidelného hradu Draxmoor či 

do zábavného a poznávacího parku Eden. 

Účastníci všech pobytů odjížděli domů 

rozesmátí, fyzicky sice „zničení“, ale odpočatí 

od běžných starostí. Na tyto dny strávené 

v kolektivu stejně nadšených lidí budou 

dlouho vzpomínat.

Dušan Průdek, předseda klubu 
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Na stará kolena tancovalo 18 tanečníků.

Děti putovaly do zaslíbené země.

SPOLKY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Farní tábor u Štítar

V Hustopečích máme poklad

Máme za sebou 8. ročník táborů na stará kolena

Na tábor do Štítarského lesa vyrazilo 

44 dětí a 16 vedoucích. Naše téma bylo 

Exodus. Rozdělili jsme se do šesti izraelských 

kmenů a prožívali dobrodružství z  Bible, jako 

například cesta Rudým mořem suchou nohou, 

boj s  Amalečany a další. Odpoledne jsme se 

osvěžovali a řádili ve Vranovské  přehradě. 

Hodně se mi líbil výlet pěšky do Vranova 

nad Dyjí. Na zámku jsme se podívali na 

výstavu plazů, ještěrů a hlodavců. To bylo 

moc zajímavé. V  odpoledním klidu jsme buď 

hráli stolní hry, psali dopisy domů nebo si 

vyráběli v  dílničkách náramky a lapače snů. 

Můj lapač snů s  hvězdičkami a pírky je úplně 

parádní. Naši vedoucí byli hodní a starali se 

o nás. Poslední den jsme doputovali do země 

zaslíbené a oslavili to. Po mši svaté byla při 

táboráku hostina s  ovocem a pochoutkami. 

Z tábora jsme si odvezli barevný týmový šátek 

a přívěsek na památku. 

Emma Střelcová

Brněnské biskupství připravilo u příležitosti 

240. výročí svého založení hru Poklady 

brněnské diecéze. Je určena pro rodiny, skupiny 

i jednotlivce a jejím cílem je ukázat poutní 

místa, kostely, místa spojená s významnými 

osobnostmi a další zajímavosti.

V Hustopečích se klíč k pokladu 

nachází v kostele sv. Václava a  hustopečské 

děkanství  má ještě další  dvě zastoupení - 

opevněný kostel v Kurdějově a Starovičky, 

rodiště faráře Václava Drboly, který byl 

popraven ve vykonstruovaném politickém 

procesu v roce 1951.

Diecéze má celkem dvacet děkanství. 

V každém z nich se skrývají tři poklady - 

osobnost, kostel a zajímavost. Bonusem 

navíc je brněnská katedrála. K objevení 

tedy  čeká  šedesát jedna  míst. Účastníci 

hry, kteří navštíví minimálně devět 

pokladů a splní podmínky hry, budou 

zařazeni do slosování o zajímavé ceny. 

Padesátku výherců pozvou organizátoři 

začátkem prosince na Petrov a odmění je.

Zapojit se můžete do 31. října 2017.                -hrad-

Senioři na Penzionu mají letos o zábavu 

postaráno. Místní fi rma jim vymalovala 

chodby, vyzkoušeli si evakuaci a také jim 

členové sboru hustopečské apoštolské církve 

vymalovali jejich domovy. Navázali tak na 

spolupráci, která vznikla před osmi lety. 

„Vykládali jsme si s  jednou paní z  Penzionu, 

která si posteskla, že má povinnost každé 

čtyři roky vymalovat. A že netuší, jak to sama 

zvládne. Díky tomuto impulzu jsme dali 

dohromady tým lidí a pomáháme,“ vysvětlil 

pastor Karel Fridrich. 

Zájem o tuto službu je velký, průměrně 

členové sboru vymalují pět bytů ročně. 

„Ten byt vyklidíme, vymalujeme, umyjeme 

a nastěhujeme zpět. Během půl dne mají 

všechno vyřešené,“ řekl Fridrich. Malování bytů 

letošních zájemců trvalo dva dny a podílelo 

se na něm kolem šesti dobrovolníků. Odezvy 

od seniorů jsou velmi pozitivní. „Těší nás, že 

jsou senioři s  naší prací spokojeni. Někteří 

se ozývají opakovaně. Často se známe a naše 

vztahy jsou přátelské,“ dodal Fridrich.  

Sbor apoštolské církve kromě malování 

nabízí seniorům zapůjčení chodítka na 

vyzkoušení. V  případě potřeby má k  dispozici 

invalidní vozík a schodolez, které je možné si 

také krátkodobě půjčit. 

-ves-

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Členové sboru apoštolské církve pomáhali na Penzionu
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V krásný slunečný den 17. srpna jsme jeli 

na výlet pro prarodiče s vnoučaty - plavba 

lodí na hrad Veveří a prohlídka ZOO. Zájezdu 

se zúčastnilo 34 dospělých a 25 dětí. Na 

přístaviště nás přivezl pan Dufek autobusem. 

Překvapilo nás, jak bylo všechno upravené 

a na plážích kolem byla posečená zelená 

tráva. Na lodi jsme seděli na horní palubě, 

odkud byl nádherný výhled na celou přehradu 

a její okolí. Z přístavu na hrad Veveří vedlo 

prudké stoupání, které nás trochu unavilo, 

ale odměnou byl výhled z hradu, který je stále 

v rekonstrukci. 

Prohlídková trasa vedla soukromým 

apartmánem mladého hraběte, dětským 

pokojem, pokojem pro vychovatelku, 

reprezentačními salony a palácovou jídelnou. 

Byla zakončena na vyhlídkové terase, 

odkud byl nádherný výhled do okolních 

Podkomorských lesů a na Brněnskou přehradu. 

V dětském pokoji byl malý domeček. Měli 

jsme hádat, k  jakému účelu sloužil. Nikdo 

z přítomných neuhádnul, že sloužil pro ptáčky. 

Také nás zaujal nádherně vyřezávaný dřevěný 

nábytek. Z hradu jsme jeli do ZOO, která 

je po rekonstrukci moc hezká. Mnozí z nás 

využili vláček, který jí projíždí. U dětí vyvolala 

velké nadšení medvědice se svým mládětem, 

samozřejmě opice, ale i dravé šelmy. Někteří 

účastníci byli přítomni při zrození srnčete. Děti 

překypovaly energií i po tak náročném dni. 

Účastníci byli spokojení, to bylo účelem tohoto 

výletu. Mnohé děti navázaly nová přátelství. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Víno k Hustopečím neodmyslitelně opatří. 

Má vliv na vinaře a jejich rodiny, kterým určuje 

celoroční práci, starosti a radost z  výsledku, 

místní obyvatele a turisty, kteří mohou 

navštěvovat řadu vinařských akcí během 

celého roku a degustovat vzorky světové 

kvality. Sídlí zde bezpočet fi rem i drobných 

výrobců, kteří se snaží vyrábět to nejlepší víno. 

Společně se sdružují do různých spolků, aby 

mohli pořádat vinařské události a propagovat 

svou práci. 

Nejstarším z  nich je Základní organizace 

Českého zahrádkářského svazu, která byla 

založena již v  roce 1961. „V začátcích čítala 

kolem 50 členů, ale základna se postupně 

rozšiřovala,“ vzpomínal člen výboru ZO ČZS 

Rudolf Poslušný. V  době největšího rozkvětu 

měla místní organizace přes 700 členů. Ve 

svazu je nyní okolo 100 členů, kteří v posledních 

letech vyrábí především víno, pěstují vinnou 

révu a pořádají vinařská setkání. Hlavním 

z  nich je Májová výstava vín, která se letos 

konala po čtyřiapadesáté. „Měli jsme přes 

700 vzorků, což je krásné číslo. Máme radost, 

že tato událost nezapadá a pořád se drží na 

dobré úrovni,“ doplnil člen výboru ZO ČZS Jiří 

Teplý. 

Další vinařské akce zahrádkáři 

spolupořádají s  městem Hustopeče. Jedná 

se například o přehlídku vín O Hustopečskou 

pečeť či Světový duel vín. „Na podzimní dny 

plánujeme představení mladých vín,“ dodal 

Poslušný. Oblíbenou zimní kratochvílí jsou 

i vinařské čtvrtky, které se konají od ledna 

do dubna každý druhý čtvrtek ve sklepě 

zahrádkářů Na Turhandlích. Milovníci vína se 

zde mohou seznámit s vínem místních vinařů. 

„Je o to dost velký zájem, na degustaci bývá 

kolem 70 až 80 lidí,“ řekl Teplý. 

Novým vinařským spolkem je Hustopečské 

vinařské bratrstvo, které bylo znovuobnoveno 

v roce 2016 s cílem navázat na historii místního 

vinařství. „Původní spolek vznikl téměř před 

300 lety a fungoval, jako jeden z  největších 

spolků, v rámci celého Hustopečska. Sdružoval 

místní vinaře a milovníky vína a pořádal 

různá setkání a akce. Chceme v  této tradici 

pokračovat a podporovat místní vinařskou 

kulturu,“ vysvětlila předsedkyně spolku Libuše 

Vrbová. V  bratrstvu je zastoupeno 17 členů, 

z nichž většina má vlastní vinařství. 

Bratrstvo se podílí společně s Hustopečskou 

chasou na zarážení hory, v  zimě pořádá 

Vinařský ples, jehož první ročník sklidil 

velký úspěch, a plánuje i vzdělávací akce. 

„V červenci jsme dělali VínoFest 2017, kterým 

jsme navázali na původní událost vinařského 

bratrstva a chceme ji každoročně ve stejném 

termínu pořádat,“ dodala Vrbová.  

Posledním spolkem, který zde působí, 

jsou Vinaři Hustopečska. Zaštiťují více než 

desítku vinařů z Hustopečí a obcí sousedících 

s jejich katastrem. Dodatečně přibyli i členové 

z  Horních Bojanovic. „Jeden vinař se těžko 

někde prosazuje. Na vinařských veletrzích je 

lepší se prezentovat společně. Chceme, aby 

bylo Hustopečsko vidět,“ řekl hospodář spolku 

Radek Sedláček. 

Snahou spolku je spojit všech 

11 obcí cyklostezkou. „Požádali jsme o dotaci 

na propagaci, chceme vytvořit informační 

materiály s  mapou a rozpisem vinařství,“ 

vysvětlil Sedláček. Vinaři se také pustili do 

zatřiďování odrůd vín typických pro tuto 

oblast. „Nyní diskutujeme kolik odrůd, jestli 

všechny nebo jenom nějaké. Je to těžký úkol,“ 

řekl Sedláček. „Zatřídění bude mít stanovy, 

chceme, aby vybraná vína měla známku,“ 

dodal. Spolek má také v  plánu pořádat různé 

akce, jako jsou například otevřené sklepy. Také 

bude v  blízkosti Dukelského náměstí otevírat 

vinotéku. 

Všechny hustopečské vinařské spolky mají 

jedno společné – lásku k vínu. Jejich členové ho 

chtějí vyrábět, prodávat, propagovat a pít. Také 

jsou otevřeni výzvám a přijímají do svých řad 

nové členy.                                                                                -ves-

Výlet pro prarodiče a vnoučata slavil úspěch

Hustopečské vinařské spolky

VÍNO A HUSTOPEČE

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Dne 24. července 2017 zemřela naše 

kolegyně, kamarádka, dlouholetá členka 

výboru Marie Springinsfeldová ve věku 

nedožitých 78 let. 

Marie byla velice kamarádská, neváhala 

pomoct i ostatním, zručná pletařka krásných 

výrobků z papíru. Nesobecky rozdávala svoje 

zkušenosti. Marie, nestačili jsme se s Tebou 

ani rozloučit a poděkovat Ti za všechno, co 

jsi pro naši organizaci, pro naše členy dělala. 

Budeš nám moc chybět, Tvůj úsměv, Tvoje 

ruce, vždy připravené k pomoci!

Čest Tvojí památce!

Bohumila Defeldová za Svaz tělesně 

postižených v ČR z. s. 
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Z lodi jsme měli krásný výhled.
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Ve středu 23. srpna se sešla odborná komise 

složená z  certifi kovaných degustátorů i laické 

vinařské veřejnosti a vybrala z přihlášených vín 

bílé a červené Hustopečské městské víno 2017. 

„Do komise byli vybráni lidé, kteří mají silnou 

vazbu na Hustopeče. Letos dokonce všichni 

z  Hustopečí pochází,“ uvedla Petra Otřísalová 

ze Stálé vinařské expozice. 

O titul Hustopečské městské víno se 

ucházelo rekordních 25 druhů vín, z toho bylo 

16 bílých a 9 červených vzorků. Všechny musely 

splňovat stanovy soutěže. Hledanou vlastností 

vína je, aby co nejlépe vykreslovalo typickou 

chuť vína z  Hustopečí. Tímto vínem se totiž 

město celý následující rok prezentuje. 

V  minulém roce byl vybrán Ryzlink 

vlašský 2015 z  vinařství Znovín a Frankovka 

2015 od vinaře Marka Sedláčka. Pokud jste 

zatím neměli příležitost ochutnat městská 

vína minulých ročníků, tak navštivte Stálou 

vinařskou expozici nebo Turistické informační 

centrum. 

Slavnostní vyhlášení výsledků 

Hustopečského městského vína 2017 bude 

součástí programu Burčákových slavností. 

Dozvíte se jaké odrůdy a od kterého vinaře byly 

vybrány. Zatím vám prozradíme, co o vítězném 

bílém víně řekl degustátor Aleš Urbánek: „Má 

velmi čistou a svěží, jemně kořeněnou vůni, 

možná tam cítím i tu mandli. Je to podařené 

víno ročníku 2016, které nabízí i krásnou svěží 

chuť.“ O červeném se vyjádřil takto: „Má moc 

pěknou granátovou barvu a vůně je přirozeně 

ovocná, je tam zachovaná odrůdová typičnost. 

V chuti víno završuje pěkná harmonie, takže je 

krásně pitelné.“

Příležitost víno poprvé ochutnat se 

naskytne během Burčákových slavností 

ve Stálé vinařské expozici. V  expozici 

a v Turistickém informačním centru si budete 

moci víno po celý rok zakoupit. 

-ves-

Do Národní soutěže vín Velkopavlovické 

podoblasti přihlásili vinaři rekordních 

593 vzorků. Návštěvníci dostali možnost je 

ochutnat na výstavě, která se konala v sobotu 

26. srpna. „Tato událost je první vstupní 

branou do Salonu vín České republiky. Nejlépe 

hodnocená vína se smí přihlásit do prvního 

kola Salonu vín, kde se utkají s víny z ostatních 

podoblastí,“ vysvětlila princip nominace Petra 

Otřísalová ze Stálé vinařské expozice.

Za šampiona výstavy určili odborní 

degustátoři Tramín červený 2015 pozdní sběr 

z  vinařství Bohemia Canopus. „Tato odrůda 

bývá nedoceněná. O to víc si toho vážím,“ 

komentoval úspěch majitel vinařství Josef 

Vrátil. Vína z  Velkopavlovické podoblasti 

patří obvykle k nejlépe hodnoceným. „Sídlí tu 

velký počet vinařství, což dokazuje i rekordní 

počet přihlášených vzorků. Celkově výstavu 

hodnotím velmi dobře i proto, že k  této 

podoblasti mám velmi dobrý osobní vztah,“ 

řekl ředitel Vinařského fondu ČR Jaroslav 

Machovec. Desítky návštěvníků degustovaly 

vína v  příjemném prostředí a za doprovodu 

cimbálové muziky Lália. 

Ve stejný den, o pár metrů dál, se v  ulici 

Na Hradbách konal starý obřad Zarážení 

hory. „Zarazíme horu a od té chvíle by se 

až do začátku vinobraní nemělo chodit do 

vinohradu. Výjimku mají pouze těhotné ženy 

a děti. Mohou si utrnout jeden hrozen“ vysvětlil 

tradici organizátor Pavel Košulič. Obřad mohli 

návštěvníci zakončit v  některém z  místních 

sklepů, například ochutnávkou výborných 

loňských vín.                                                                             -ves-

Odborná komise vybrala Městské víno 2017

593 vzorků soutěžilo o možnost umístění do Salonu vín ČR

Jak se již stalo tradicí, bude začátkem 

září opět pořádat Spolek Všehoschopných 

dobročinnou akci Ovčí bál. Jedná se již o 3. 

ročník. Tuto akci vždy bez nároku na honorář 

podpoří nějaká slavná místní kapela. První 

dva ročníky to byla kapela Pool Litters, kterým 

tímto velice děkujeme. Letos se můžete těšit 

na Wind Band (Větry) a skupinu Skrznaskrz. 

Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného 

je každoročně věnován na nějakou veřejně 

prospěšnou věc. V minulých letech byly 

vysazeny solitérní lípy v polích. Tyto lípy 

jistě potěší všechny budoucí generace 

Hustopečáků. Loni jsme podpořili naše ptáky 

výrobou a umístěním několika desítek ptačích 

budek v lokalitě Křížový vrch a hustopečských 

rybníků. Z výchovných důvodů se na výrobě 

budek podílely i hustopečské děti. Zjistili jsme, 

že se v těchto budkách uhnízdily poštolky, 

sýkorky, krutihlav a další. 

Letošní ročník bude pro výsadbu vrb 

a zeleně u hustopečských tůní. Jelikož všichni 

víme, že na Velikonoce nemáme v Hustopečích 

z čeho plést žíly, budou vysazeny vrby vhodné 

pro tento účel. Protože se jedná o naše vrby, 

budeme losovat i ceny, které nám darovali 

Vrbovi. Občerstvit se můžete čerstvě 

vyuzenými ovčími klobáskami, hustopečským 

pivem, vínem a dalším. Ovčí bal se koná 

8. září 19 hodin na ovčárně napravo za prvním 

hustopečským rybníkem. Majitelem ovčárny 

a hlavním motorem této akce je Mirek Vodák. 

Spolek Všehoschopných tímto srdečně zve 

na tuto dobročinnou akci. Přijďte se pobavit, 

zatančit, něco dobrého popít a pojíst, a hlavně 

podpořit dobrou věc.

Kamil Konečný, 

člen Spolku Všehoschopných

Ovčí bál letos pro vrby u hustopečských tůní

SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH
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Šampionem výstavy se stal Tramín červený 

2015 pozdní sběr.



STR 27HUSTOPEČSKÉ LISTY    9 | 17

Páteční stavění máje, sobotní zvaní po 

městě, nedělní bohoslužba na Křížovém 

vrchu se slavnostním krojovým průvodem. 

K tomu každý večer hodovní zábava s dechovou 

hudbou. Hustopeče mají za sebou své tradiční 

hody ke svátku sv. Rocha.

Ačkoliv hody trvají pouze jeden víkend, 

přípravy na ně startují dlouho dopředu. My 

jsme s naší kamerou strávili poslední týden 

příprav s letošní první stárkou Magdalenou 

Dybovou. Ta nás seznámila se všemi radostmi 

i starostmi, které pořádání hodů obnáší. 

„První stárka jsem poprvé, ale v kroji jdu už 

popáté a loni jsem byla třetí stárka,“ vysvětlila 

Magdalena.

Volba stárkovských párů se konala na 

setkání Hustopečské chasy, která se scházela 

v průběhu celého roku. „Probíhá to tak, že 

se vlastně nominují kluci, kteří by se toho 

mohli ujmout, vypíšou se jména a z nich se 

pak losuje. A když to kluci přijmou, tak si pak 

k sobě volí svoji stárku, ta volba je na nich,“ 

popisuje průběh volby Magdalena.

Tím nejdůležitějším úkolem první stárky je 

především zajištění krojů. V Hustopečích je to 

letos přesně 15 let, co se nosí hanácko-slovácké 

kroje. Magda letos pomáhala krojovaným 

děvčatům se zalamováním škrobených sukní, 

a vůbec se správným oblečením kroje. „Trochu 

to škrtí, když si to oblečete. Mám modřiny po 

celém břiše, protože ten kroj je hodně těžký. 

Nemůžete se pořádně hnout ani si sednout 

nebo dojít na záchod, ale všechna tyto 

negativa se nevyrovnají tomu pocitu, když si 

kroj oblečete,“ pokračovala Magdalena.

Kromě starosti o zajištění krojů je 

hlavním úkolem první stárky především 

rozdělovat úkoly chase a kontrolovat jejich 

plnění. A ve čtvrtek před hody se u Dybů 

doma peklo, protože hodovní koláče nesmí 

chybět a do pečení se zapojila celá rodina. 

Z těch příjemnějších povinností první stárky 

jmenujme třeba vymýšlení témat na taneční 

sóla pro večerní zábavy. 

Letošní první stárka si svůj víkend užila 

stejně jako návštěvníci hodů, kterých bylo po 

celé tři dny bezpočet. Počasí celkem přálo, víno 

teklo proudem, pod jídlem se prohýbaly stoly, 

tancovalo se a zpívalo. A přesně takové mají 

hody být.                                                                                      -nov-

SPORT
Hustopečští dovezli z letní olympiády zlato a osobák

Od 24. do 26. června se v  Brně konala VIII. 

letní olympiáda dětí a mládeže. Soutěžily 

na ní proti sobě všechny české kraje, které 

zastupovali vždy dva sportovci daného 

sportovního odvětví. Letos jich pořadatelé 

vypsali 22. Jednalo se například o badminton, 

baseball, cyklistiku, florbal, házenou, 

kolečkové brusle apod. 

Hustopeče reprezentovali Vojtěch Sůkal 

v karate, atleti Matěj Hycl a náhradnice Denisa 

Stehlíková. „Neměli jsme velké naděje.  Naším 

hlavním cílem bylo postoupit do fi nále a dostat 

se mezi 12 nejlepších. Matěj byl žebříčkově na 

hraně tohoto postupu, ale byl v  dobré formě. 

Pouze jsme se obávali, zda ho ta atmosféra 

velkého závodu nebude svazovat,“ vysvětlil 

trenér SK Atletika Zbyněk Háder. Obavy se 

nenaplnily a Matěj Hycl suverénně postoupil 

do fi nále, skočil si svůj osobní rekord 154 cm 

a získal krásné sedmé místo. 

Olympiáda dětí a mládeže je pro 

mladé sportovce především zážitkem 

a pro ty nejúspěšnější z nich i přípravou na svět 

prvotřídních závodů. „Dětská olympiáda měla 

podobu velké olympiády. Byla tam olympijská 

vesnice, olympijský dům, zahajovací, 

medailové i ukončující ceremoniály a dostali 

jsme i olympijské oblečení,“ řekl atlet Matěj 

Hycl. 

Stejně jako atleti z SK Aletika Hustopeče, tak 

i karatista z LF Clubu Karate byl na olympiádu 

nominován poprvé v  historii. „Teprve před 

dvěma lety jsme obnovili Jihomoravský svaz 

karate. Změnili jsme přístup a bodování 

a podařilo se nám vybudovat dobrý tým 

závodníků,“ vysvětlil trenér Bronislav Puzrla. 

Vojtěch Sůkal závodil v  kata v  kategorii starší 

žáci a zlato získal s  náskokem čtyř bodů. 

„Vojtu přivedl na tréninky jeho starší bratr 

David, který je také jeden z  nejúspěšnějších 

závodníků našeho oddílu. Ihned bylo vidět, 

že Vojta má na karate buňky,“ zavzpomínal 

Puzrla. Vojtěch Sůkal se v  minulém roce stal 

Mistrem Evropy a první místo na olympiádě 

bylo potvrzením jeho skvělé formy a talentu. 

„Z vítězství jsem byl celkem v  šoku. Je to můj 

největší sportovní úspěch,“ řekl Sůkal.    

Hustopečští sportovci přispěli svými výkony 

k tomu, že se Jihomoravský kraj stal, se ziskem 

největšího počtu medailí, vítězným krajem 

olympiády.

-ves-
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Karatista Vojtěch Sůkal s trenérem Zbyňkem 

Puzrlou.

HUSTOPEČSKÁ CHASA

Veselo hody Hustopeče 

Fo
to

:  
N

in
a 

V
es

el
á



HUSTOPEČSKÉ LISTY    9 | 17STR 28

STOLNÍ TENIS

VOLEJBAL
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Účastníci kempu si vyzkoušeli i beach volejbal.

Stolní tenisté zahájili přípravu na novou sezónu 

Volejbalový kemp jako příprava na novou sezónu 

Nová sezóna je přede dveřmi, a tak 

stolní tenisté Agrotecu zahájili v  pondělí 14. 

srpna 2017 přípravu. Sezóna nebude vůbec 

jednoduchá, A družstvo postoupilo do druhé 

nejvyšší soutěže – 1. ligy, C družstvo postoupilo 

z okresní soutěže do krajské. V dlouhodobých 

mistrovských soutěžích družstev mužů tak 

bude mít oddíl zapojena tři družstva. 

A družstvo bude po několika letech 

startovat v 1. lize. „Po pravdě řečeno nemysleli 

jsme, že budeme hrát opět 1. ligu. Tato soutěž 

je nesmírně náročná jak svojí kvalitou, tak 

fi nančními náklady. Družstva v první lize jsou 

často tvořena hráči, kteří mají stolní tenis 

jako svoji práci a dostávají za to odměnu. To 

v  našem případě vůbec nepřichází do úvahy. 

Naše družstvo je tvořeno hráči, kteří mají 

svoji práci a stolní tenis je jejich velkou láskou. 

Času na trénink není tolik, kolik je na takovou 

úroveň potřeba. Ale postup jsme si vybojovali 

a uděláme maximum, abychom se v  první 

lize udrželi. I když víme, že budeme bojovat 

o záchranu. Pomýšlet na nějaké vyšší příčky 

není reálné,“ okomentoval postup předseda 

oddílu Jan Matlach. V první lize bude celkem 

13 účastníků, loňský vítěz 1. ligy celek El Niňo 

Praha se rozhodl nepostoupit do extraligy 

a zůstává v  první lize, což řády umožňují. 

V  praxi to ale znamená, že místo dvou celků 

budou sestupovat tři. První liga je i fi nančně 

náročná. Soutěžení v  této kategorii přináší 

vyšší vklady do soutěže, náklady na více 

rozhodčích a daleké cestování. 

Družstvo budou tvořit hráči Antonín 

Schwarzer, Petr Hoferik, Jakub Mesaroš, 

Přemek Janoušek, Petr Dvořáček a jako posila 

přichází Lukáš Pavlovský, který hrál vloni 

za celek TTC Ostrava. „Pro mladého Filipa 

Růžičku by první liga byla nad jeho síly, proto 

mu vyjednáme formu hostování v  druhé lize. 

Bohužel náš oddíl opustil Pavel Hort, který se 

výkonnostně na první ligu necítí a bude hrát 

v  Brně třetí ligu. Domluvili jsme se, že se za 

rok vrátí,“ dodal Matlach. První liga startuje 

již 16. září a první utkání na domácích stolech 

se uskuteční v  sobotu 30. září v  15 hodin, kdy 

přivítáme celek SKST Liberec. Následuje další 

utkání v  neděli 1. října v  10 hodin proti celku 

Elizza Praha. 

Další dvě družstva TJ Agrotec Hustopeče 

budou startovat v  krajské soutěži 1. třídy 

a krajské soutěži 2. třídy. V  krajských 

soutěžích došlo během léta k  reorganizacím, 

přibylo spoustu nových družstev, se kterými 

hustopečští v minulosti nehráli, proto je velmi 

složité odhadovat šance družstev. „Budeme 

bojovat, abychom měli úspěšnou sezónu,“ 

uzavřel Matlach.

Jan Matlach, předseda oddílu TJ Agrotec 

Hustopeče

Třetí srpnový týden hostila sportovní hala 

Volejbalový kemp pořádaný volejbalovým 

oddílem ve spolupráci s  CVČ Pavučina. Kemp 

byl zaměřený na přípravu starších žákyň na 

novou sezónu. „Účastnilo se ho 15 dětí, 12 žákyň 

a tři kluci,“ řekl trenér Petr Groh. 

Dívky ve věku 11 až 14 let se zdokonalovaly 

ve hře a vyzkoušely si i rozpálený písek na 

beach volejbalovém hřišti. „Na hřištích se 

zaměřujeme na kondičku a herní činnosti. 

Bazén využíváme pro regeneraci,“ dodal trenér 

Jakub Švásta. „Atletickou průpravu děláme 

na stadionu. Snažíme se, aby příprava byla 

kompletní,“ doplnil Groh. 

Volejbalistky vstupují do nové sezóny. 

16. září se bude konat kvalifi kační turnaj do 

krajského přeboru Jihomoravského kraje. 

„Zatím se trochu trápíme s  podáním, ale 

věřím, že holky to zvládnou a na sezónu budou 

dobře připraveny,“ komentoval Groh.                -ves-

Stará tribuna dostala nový nádech
Na modro… na konci července se na 

stadionu uskutečnila brigáda, kde dobrovolně 

přihlášení členové FC Hustopeče (převážně 

starší a mladší žáci) natřeli kovové zábradlí 

a lavičky na tribuně městského stadionu FC 

Hustopeče. Stará tribuna dostala částečně 

nový nádech. Všem zúčastněným dětem 

děkujeme za předvedenou práci a rodičům za 

spolupráci.

Martin Klimeš za FC Hustopeče Fo
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Mladí fotbalisté pomáhali natírat
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Předposlední srpnový víkend bylo krásné 

slunečné počasí ideální na závěrečnou dětskou 

diskotéku. Výhledové předpovědi a blížící se 

konec léta ale signalizovaly ukončení sezóny 

provozu letního koupaliště, které je tento tok 

otevřené od 3. června. „Letošní rok jsme měli 

otevřeno přibližně o 14 dní déle než vloni,“ řekl 

ředitel Sportovního zařízení města Hustopeče 

Aleš Proschek.   

Během letních prázdnin se velmi střídaly 

teploty. Od tropických veder až po téměř 

podzimní počasí a to mělo samozřejmě vliv 

na výkyvy v  návštěvnosti koupaliště. „Jen pro 

zajímavost, na konci července jsme byli téměř 

450 tisíc korun ve ztrátě. Ale dnes již víme, že 

tržby budou řádově o 15 procent vyšší, což je 

o 4,5 tisíce návštěvníků více než minulý rok,“ 

dodal Proschek. 

Na návštěvnosti koupaliště se i nemalou 

měrou podílely děti z  táborů Centra volného 

času Pavučina. „Navštívilo nás nejméně 

šest příměstských táborů i sportovci 

z volejbalového kempu,“ řekl Proschek. Konec 

sezóny na letním koupališti určily klimatické 

podmínky. Od začátku školního roku je otevřen 

krytý bazén dle obvyklé otevírací doby. „Děkuji 

všem návštěvníkům, kteří navštívili letos naše 

koupaliště a zaměstnancům za zabezpečení 

provozu,“ uzavřel Proschek. 

-ves-

LETNÍ KOUPALIŠTĚ
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Aktivní a zábavné odpoledne na koupališti.

Zábavné odpoledne na koupališti. Létal sníh i bubliny

Sezóna 2017 se nakonec povedla

Druhá polovina prázdnin byla zahájena 

tropickými teplotami. Hustopečské letní 

koupaliště praskalo ve švech. Letní radovánky 

si děti navíc mohly zpříjemnit během 

zábavného odpoledne. „Připravili jsme pro 

ně setkání s oblíbenými postavičkami, jako je 

Mickey Mouse či sněhulák Olaf,“ řekl ředitel 

sportovního zařízení města Aleš Proschek. 

Děti se také s  radostí vrhly do víru tance 

a s  jásotem se nechávaly zasypávat umělým 

sněhem nebo bublinami. Připraveno bylo 

i oblíbené malování na obličej a skákací 

hrad. Vysoká návštěvnost koupaliště byla 

příjemnou změnou oproti konci července, 

kdy bylo nezvykle chladno. „Počasí bylo letos 

opravdu nevyzpytatelné a máme obrovské 

rozdíly v návštěvnosti. Rekordní den bylo úterý 

1. srpna, kdy došlo 2  065 platících lidí,“ dodal 

Proschek. 

-ves-

Usnesení z XXII. schůze Zastupitelstva

 města Hustopeče konané dne 11.05.2017 

v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 5/XXII/17: ZM schvaluje Podání ce-

nové nabídky na úplatný převod pozemku 

parcela číslo KN 4740/21 vedeného jako 

ostatní plocha, zeleň v katastrálním území 

Hustopeče u Brna a to od ČR, Lesy České 

Republiky se sídlem Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Krá-

lové. 

Usnesení č. 6/XXII/17: ZM schvaluje kupní 

smlouvu na převod pozemku parcela číslo 

KN 5426/25 v katastrálním území Husto-

peče u Brna, od Státního pozemkového 

úřadu, IČ: 01312774 se sídlem Husinecká 

1024/11 za cenu 240.178,- Kč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu 

Usnesení č. 7/XXII/17: ZM schvaluje nevyužití 

předkupního práva k zemědělské stavbě 

bez čp/č.ev. umístěné na p.č.4696 vedené 

jako zastavěná plocha a nádraží a k ob-

jektu „unibuňky“ umístěné na pozemku 

p.č.2588/11 vedené jako ostatní plocha, vše 

zapsáno na LV č. 11895 v k.ú. Hustopeče 

u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomo-

ravský kraj, Katastrální pracoviště Husto-

peče dle nabídky prodávajícího. 

Usnesení č. 8/XXII/17: ZM schvaluje Obecně zá-

vaznou vyhlášku města č. 2/2017 o nočním 

klidu. V textu stávající OZV jsou v čl. 3 dopl-

něny následující akce: 

Hafo fest – (duben)

Slavnosti vítání léta – (červen)

Stávající OZV č.1/2017 se touto vyhláškou ruší.

Usnesení z XXIII. schůze Zastupitelstva měs-

ta Hustopeče konané dne 15.06.2017 

v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 7/XXIII/17: ZM ukládá RM připravit 

návrh úpravy vyhlášky č.2/2017 O nočním 

klidu tak, aby všechny akce ve vyhlášce 

uvedené byly zveřejněny na úřední desce, 

tak jako se uvádí v bodě č.2 (3), kde jsou vy-

jmenované jen některé ze seznamu.

Usnesení č. 13/XXIII/17: ZM schvaluje záměr 

prodeje pozemku města Hustopeče parce-

la číslo KN 5751/1 v k.ú. Hustopeče u Brna 

vedeného jako vodní plocha, koryto vod-

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

Sportovní zařízení města Hustopeče

hledá na DPP 

paní na úklid sportovišť.

Nepravidelná práce převážně o víkendech.

Více informací na Aleš Proschek,

tel.: 702 204 600
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ního toku přirozené nebo upravené, na 

kterém se nachází vodní tok „Pradlenka“. 

Kupní cena bude stanovena na základě 

znaleckého posudku s tím, že kupující 

uhradí náklady na pořízení znaleckého 

posudku a náklady spojené s převodem 

pozemku.

Usnesení č. 14/XXIII/17: ZM schvaluje vyhláše-

ní záměru na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní na části pozemků města 

p.č.1185/1 a v katastrálním území Hustope-

če u Brna a to v místech realizace plánova-

ného zateplení obvodového pláště budovy 

o šířce cca 15 cm. Termín uzavření kupní 

smlouvy bude po vypracování GP a před 

kolaudací stavby.

Usnesení č. 15/XXIII/17: ZM schvaluje kupní 

smlouvu na nákup pozemku p.č.4740/21 ve-

deného jako ostatní plocha v k.ú. Husto-

peče u Brna na LV č.3006 od Lesy České 

republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 

IČO: 421 96 451 za cenu 377.000,-Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 16/XXIII/17: ZM schvaluje darova-

cí smlouvu ve výši 26.704,- Kč, uzavřenou 

mezi Městem Hustopeče, Dukelské nám. 

2/2, Hustopeče jako dárcem a Diecé-

zní charitou Brno, Kpt. Jaroše 1928/9, 

602 00 Brno, IČ: 44990260 jako obdarova-

ným. Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č. 19/XXIII/17: ZM ukládá svolat 

pracovní skupinu složenou ze zástupců 

volebních stran, která vypracuje zprávu 

o čerpání rozpočtu města v kontextu s roz-

počtovým určením daní a čerpáním pří-

spěvků na žáka ve městě Hustopeče.

Usnesení č. 20/XXIII/17: ZM schvaluje 5. roz-

počtové opatření města Hustopeče na rok 

2017 v předložené podobě, spolu s  dopl-

něním v položce 1.400.000 Kč na pořízení 

nové myčky nádobí pro potřebu kuchyně 

ZŠ Komenského. Text rozpočtového opat-

ření je přílohou zápisu.

Usnesení č. 21/XXIII/17: ZM ukládá RM objed-

nat inženýrskogeologický průzkum ohled-

ně řešení dopravního připojení lokality 

specifi kované v  územní studii S2 na ulici 

Kpt. Jaroše tak jak doporučuje posudek vy-

pracovaný doc. Ing. …, CSc. ze dne 15.1.2017

Usnesení č. 22/XXIII/17: ZM schvaluje záměr 

vyřízení úvěru ve výši 31 000 000 Kč na fi -

nancování rekonstrukce Domu dětí a mlá-

deže, případně k fi nancování spoluúčastí 

na akci „Stavební úpravy a vybavení ZŠ 

Komenského“ nebo spoluúčasti na akci 

„Rekonstrukce krytého bazénu“. 

Usnesení č. 23/XXIII/17: ZM schvaluje podá-

ní žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce 

krytého bazénu, Hustopeče“ podávané 

do podprogramu MŠMT s názvem „133 D 

531 Podpora materiálně technické základ-

ny sportu – ÚSC, SK a TJ“ a souhlasí s po-

skytnutím fi nančních prostředků ve výši 

požadované spoluúčasti 40 % způsobilých 

nákladů této akce.

Usnesení z 68. schůze Rady města Hustopeče 

ze dne 27.06.2017 

Usnesení RM č. 2/68/17: RM schválila úpravu 

stavebního oddělení obytných zón (de-

montáž vždy dvou kusů polštářů) za úče-

lem snížení hlučnosti projíždějících vozi-

del. 

Usnesení RM č. 3/68/17: RM schválila žádost 

společnosti STAFALIA s.r.o., V trnkách 550, 

691 43 Hlohovec v zastoupení p. …, Dvořá-

kova …, 693 01 Hustopeče o souhlas s od-

straněním stavby RD č.p. … na pozemku p.č. 

1739 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 4/68/17: RM schválila řeše-

ní technické infrastruktury (umístění VŠ 

a HUP v objektu investora) dle předložené 

PD vypracované projektantem Ing. arch. … 

na akci „Stavební úpravy a přístavba - Re-

staurace a penzion U Halmů investora …, 

Kpt. Jaroše …, Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 5/68/17: RM souhlasí s rozšíře-

ním parkovacích míst na pozemku města 

Hustopeče p.č.1185/1 v k.ú. Hustopeče Brna 

dle předložené projektové dokumenta-

ce vypracované Ing. arch. …, Dlouhá …, 

69301 Hustopeče na akci „Stavební úpravy 

a přístavba - Restaurace a penzion U Hal-

mů investora …, Kpt. Jaroše …, Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení RM č. 6/68/17: RM schvaluje vyhláše-

ní záměru pronájmu pro 2 parkovací místa 

na části pozemku p.č. 1185/1 v k.ú. Hustope-

če u Brna v  úrovni restaurace a penzionu 

u Halmů s  podmínkou uzavření Smlouvy 

o smlouvě budoucí nájemní k  dotčeným 

parkovacím místům.

Usnesení RM č. 7/68/17: RM schválila projekto-

vou dokumentaci vypracovanou Stavební 

projekční kanceláří Ing. …, Nádražní …, 

693 01 Hustopeče, v zastoupení investo-

ra spol. SAPERO LIVING s.r.o., Havlíčkova 

613/32 k odstranění stavby bývalého skla-

du na p.č. 20/6 a 20/2 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení RM č. 8/68/17: RM schválila projek-

tovou dokumentaci k odstranění stav-

by skladu s administrativní částí na p.č. 

1219/97 v k.ú. Hustopeče u Brna společnos-

ti Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o., 

IČ: 24124664 se sídlem Bratislavská 130/2, 

693 01 Hustopeče, dle PD projektanta 

KAMPARA s.r.o., Slavkov u Brna. 

Usnesení RM č. 9/68/17: RM neschválila pro-

jektovou dokumentaci č. 272006 ze dne 

6.6.2017 projektanta společnosti RGV, a. 

s., Břeclav, na stavbu „Hustopeče, k.NN, 

Kuchyňka“ na pozemcích města Hustope-

če p. č. 3922/2, 3929, 3924 v k. ú. Hustope-

če u Brna pro investora E.ON Distribuce, 

a.s., IČ: 28085400 se sídlem F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 

Budějovice. 

Usnesení RM č. 10/68/17: RM schválila projek-

tovou dokumentaci Stavební projekční 

kanceláře Ing. …, Nádražní …, 693 01 Hus-

topeče v zastoupení investora Vodovody 

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

sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav na 

akci „OBJEKT GARÁŽÍ – přístavba a staveb-

ní úpravy“, areál provozního střediska VaK 

Břeclav a.s. Hustopeče, Nádražní 245/9, p.č. 

1377/1 a 1377/4 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 12/68/17: RM schválila prove-

dení, umístnění a navrženou podlažnost 

objektu „Lisovna s pobytovými místnostmi 

na ul. Na Hradbách, Hustopeče investora 

…, Masarykovo nám. …, 69301 Hustopeče, 

dle předložené projektové dokumentace 

projektanta Stavební projekční kanceláře 

Ing. …, Nádražní …, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení RM č. 13/68/17: RM schválila sou-

hlas s navrženou kanalizační přípojkou 

na parcele p.č.387/14, 422/17 a 422/1 v k. ú. 

Hustopeče u Brna, které jsou ve vlastnictví 

Města Hustopeče, objektu „Lisovna s po-

bytovými místnostmi na ul. Na Hradbách, 

Hustopeče investora …, Masarykovo nám. 

…, 69301 Hustopeče, dle předložené pro-

jektové dokumentace projektanta Staveb-

ní projekční kanceláře Ing. …, Nádražní …, 

69301 Hustopeče. 

Usnesení RM č. 14/68/17: RM neschválila sou-

hlas společnosti itself s.r.o., IČ: 18826016, 

Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno s tech-

nickým řešením, umístěním navrhované 

kabelové trasy a nadzemního pilíře dle 

situačního zákresu na dotčených po-

zemcích p.č. 4542/2, 4542/246, 4542/18, 

4542/319 v k.ú. Hustopeče u Brna. Pilíř 

musí být umístněný za odtokový kanál. 

Nesouhlas je vydán z  důvodu nedořešení 

užívacích vztahů k dotčeným pozemkům. 

Usnesení RM č. 15/68/17: RM neschvalu-

je žádost pana …, bytem Gen. Peřiny …, 

693 01 Hustopeče u Brna o vyhrazení par-

kovacího místa před prodejnou potravin 

Hruška na pozemku p.č.4542/268, k.ú. Hus-

topeče u Brna. Toto usnesení bude zasláno 

jako vyjádření pro Městský úřad Hustope-

če, odbor dopravy. 

Usnesení RM č. 16/68/17: RM schválila žá-

dost o celkovou uzavírku, zvláštní užívání 

a přechodné dopravní značení na ulici 

Vrchlického po dobu stavby „REKO MS 

HUSTOPEČE – Vrchlického“ zhotovitele 

Plynosystém s.r.o., Podzámčí 60, 763 71 Na-

pajedla, IĆ: 60745967 podle situačního zá-

kresu projektanta společnosti Dopravní 

značení Mana s.r.o., Květná 1684, Holešov. 

Toto usnesení bude zaláno jako vyjádření 

k ZUK na Městský úřad Hustopeče, odbor 

dopravy. 

Usnesení RM č. 17/68/17: RM schválila před-

běžný souhlas města s umístěním a na-

pojením inženýrských sítí a komunikací 

na navazující pozemky v majetku města 

z důvodu plánované bytové výstavby na 
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pozemku parc. č. 4792/47 v k. ú. Hustopeče 

u Brna (lokalita Křížový vrch) společnosti 

Obnova realit, s. r. o., IČO 02257271, se síd-

lem Bořetice 417, Bořetice PSČ 691 08, za 

předpokladu dodržení podmínek územní 

studie S2. Toto usnesení není souhlasem 

k územnímu řízení ani závazkem města 

k souhlasu s napojením na dotčené sítě. 

Usnesení RM č. 18/68/17: RM neschvaluje 

Smlouvu o budoucím věcném břemenu 

se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

k uložení kabelu VN a trafostanic v lokalitě 

Křížový kopec na pozemcích parcela číslo 

KN 4813/59 v k.ú. Hustopeče u Brna dle zá-

kresu (výstavba dle S2).

Usnesení RM č. 19/68/17: RM doporučuje ZM 

ke schválení Kupní smlouvu s panem …, 

Palackého …, 693 01 Hustopeče na výkup 

nově vytvořeného a vyčleněného po-

zemku parcela číslo KN 158/2 o výměře 

150 m2 a to geometrickým plánem číslo 

3617-81/2017 vzniklého z pozemku parce-

la číslo KN 158 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

cenu 105.000,- Kč. Kupní smlouva včetně 

geometrického plánu je součásti zápisu. 

Usnesení RM č. 20/68/17: RM schválila uzavře-

ní Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zachování 

investice spolufi nancované ze strukturál-

ních fondů EU, se Správou a údržbou silnic 

Jihomoravského kraje, příspěvkovou orga-

nizací kraje, IČO: 709 32 581, se sídlem Že-

rotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno. 

Usnesení RM č. 21/68/17: RM schválila Smlou-

vu o spolupráci se společností Vodovody 

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

sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav 

upravující podmínky spolupráce s cílem 

využít rekonstrukci veřejného prostran-

ství ve vlastnictví města k současné re-

konstrukci vodovodního řadu v ul. Tábory 

(v části mezi SOU stavebním s ZŠ Komen-

ského, mezi ulicemi Dvořákova, Komen-

ského), která je nutná pro realizaci výmě-

ny vodovodního potrubí HDPE DN 110 mm 

celkové délky 145 m. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení RM č. 22/68/17: RM schválila Smlou-

vu o spolupráci se společností Vodovody 

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

sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav 

upravující podmínky spolupráce s cílem 

využít rekonstrukci veřejného prostranství 

ve vlastnictví města k současné rekon-

strukci vodovodního řadu v ul. Hybešova 

(v části mezi ul. Brněnskou - Tábory), která 

je nutná pro realizaci výměny vodovodní-

ho potrubí HDPE DN 160 mm celkové dél-

ky 186 m. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 23/68/17: RM schválila Smlou-

vu o spolupráci se společností Vodovody 

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

sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav 

upravující podmínky spolupráce s cílem 

využít rekonstrukci veřejného prostran-

ství ve vlastnictví města k současné re-

konstrukci vodovodního řadu v ul. Tábory 

(v části mezi ul. Žižkova - Vrchlického), 

která je nutná pro  realizaci výměny vodo-

vodního potrubí HDPE DN 160 mm celko-

vé délky 105 m. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 24/68/17: RM schválila smlou-

vu o dílo s Jiřím Třináctým, DiS. se sídlem 

Šilingrova 1304/41, 690 02 Břeclav, IČ 

75705273 na zpracování projektová doku-

mentace pro realizaci stavby „Hustopeče 

– ul. Údolní, šachtová studna“ za částku 

13.400,- Kč bez DPH. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení RM č. 25/68/17: RM schválila Doda-

tek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Liborem 

Schwarzem, Stavební projekční kancelář 

se sídlem Hustopeče 693 01, Dlouhá 2, IČ 

105 63 229 na „Zpracování projektové do-

kumentace na zateplení a rekonstrukci ko-

telny v objektu polikliniky“. Text dodatku 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 26/68/17: RM schválila zapo-

četí realizace projektu „Hustopeče, Křížo-

vý vrch: Rozšíření biocentra“ v nejbližším 

možném termínu, bez ohledu na přiznání 

dotace OPŽP. 

Usnesení RM č. 27/68/17: RM bere na vědomí 

Rozhodnutí o poskytnutí fi nančních pro-

středků ze SFŽP na projekt „Elektromobil 

pro údržbu města Hustopeče.“ 

Usnesení RM č. 28/68/17: RM schválila zadá-

vací dokumentaci na veřejnou zakázku 

„Dodávka nákladního elektromobilu pro 

údržbu města Hustopeče“. 

Usnesení RM č. 31/68/17: RM doporučuje ZM 

ke schválení záměr prodeje pozemku 

p.č.5426/25 vedeného jako ostatní plocha 

a pozemku p.č. 5426/26 vedeného jako za-

stavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV 

č.10001 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna, za cenu minimálně dle pořizovací 

ceny pozemku p.č.5426/25 a odhadní ceny 

pozemku p.č.5426/26. 

Usnesení RM č. 32/68/17: RM schválila výběr 

uchazeče, který předložil nejvýhodnější 

nabídku na veřejnou zakázku „Hustope-

če – Formanka, kanalizační přípojka“ H 

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

693 01 Hustopeče, IČ 25325043 

Usnesení RM č. 34/68/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na „Hustopeče – Formanka, kanali-

zační přípojka“ s vítězným uchazečem H 

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

693 01 Hustopeče, IČ 25325043 za částku 

451.533,- Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 35/68/17: RM schválila smlou-

vu o dílo na „Zpracování projektové do-

kumentace na rekonstrukci sociálního 

zařízení v Hotelu Formanka Hustopeče“ 

s Michalem Stehlíkem, IČ 69682755, se 

sídlem Javorová 836/8, 693 01 Hustopeče, 

za částku 65.000,- Kč. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu.  

Usnesení RM č. 36/68/17: RM schválila smlouvu 

o dílo s RIVA SERVIS s.r.o. se sídlem Ludví-

ka Podéště 10, 602 00 Brno, IČ 26956683 na 

„Výmalba smuteční obřadní síně včetně 

obnovujícího nátěru krovů“ za částku 

73.438,- Kč včetně DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 37/68/17: RM schválila vyjádře-

ní k odvolání žalobce do rozsudku Okres-

ního soudu v Břeclavi ze dne 12.04.2017 ve 

věci žaloby České republiky – Státního po-

zemkového úřadu proti městu Hustopeče 

o určení vlastnictví, vedené pod sp. zn. 7C 

1/2014. 

Usnesení RM č. 38/68/17: RM schválila Smlou-

vu o nájmu a výpůjčce nádvoří a průjezdu 

na části pozemku parc. č. 436 a pozemku 

parc. č. 437 v k.ú. Hustopeče u Brna s Hus-

topečským vinařským bratrstvem, z.s. se 

sídlem Údolní 1079/11, 693 01 Hustopeče, 

IČ 22870679 na akci Víno Fest 2017. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 39/68/17: RM schvaluje smlou-

vu o daru na organizaci akce Víno Fest 

2017 ve výši 10.000 Kč pro Hustopečské 

vinařské bratrstvo, z.s. se sídlem Údolní 

1079/11, 693 01 Hustopeče, IČ 22870679. 

Text smlouvy o daru je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 40/68/17: RM navrhuje další 

jednání se společností BUILDSTEEL s.r.o. ve 

věci zaplacení poměrné částky za pořízení 

Změny č. 1 územního plánu. 

Usnesení RM č. 41/68/17: RM schválila prohlá-

šení města Hustopeče k záměru investora 

UNIPORT CZ s.r.o. na vybudování multi-

funkčního areálu a s tím související zřízení 

přípojek inženýrských sítí a možnost uza-

vření smluv o zřízení služebností a smluv 

o souhlasu se stavbou. Prohlášení města je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 42/68/17: RM schválila úhrady 

částky 12.184 Kč za provedení venkovních 

úprav v areálu SPOZAM zhotovitelem Ru-

dolfem Bystřickým, Brněnská 389/11, Hus-

topeče IČ: 66623065. 

Usnesení RM č. 43/68/17: RM schválila záměr 

pronájmu části pozemku p.č. 891/13 o vý-

měře 22 m2 vedeného jako ostatní plocha 

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

účelem umístění posezení k přilehlé pro-

vozovně. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 44/68/17: RM neschválila žá-

dost nájemce objektu na ul. Herbenova 

423/4 v Hustopečích o snížení nájemného.

Usnesení RM č. 45/68/17: RM schválila uzavře-

ní Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 

23.1.2017  s Kavyl s r.o., IČ 49975358, se síd-

lem Mohelno 563, 675 75, ohledně harmo-

nogramu a lhůty fakturace.

Usnesení RM (úkol) č. 46/68/17: RM ukládá 

připravit na příští RM fi nanční rozbor 

jednotlivých bodů navrhovaných změn 

v rozpočtu ZŠ Komenského na tento a roky 

následující.
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Usnesení RM č. 52/68/17: RM bere na vědomí 

Územní studii – Hustopeče S10. Text stu-

die je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 53/68/17: RM bere na vědomí 

Zápis č. 1 z jednání komise státní památ-

kové péče ve věci přidělení příspěvků ve 

2. kole dotačního programu Ministerstva 

kultury ČR „Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšíře-

nou působností“. 

Usnesení RM č. 55/68/17: RM schválila vyřazení 

majetku příspěvkové organizace Základní 

škola Hustopeče, Komenského 2 v pořizo-

vací hodnotě 72 170,41 Kč dle přílohy. Vyřa-

zení majetku proběhne formou odvozu na 

sběrný dvůr města.

Usnesení RM č. 56/68/17: RM schválila účet-

ní závěrku zřízené organizace Technické 

služby Hustopeče s.r.o. Vytvořený zisk 

bude použit na vyrovnání ztráty z minu-

lých období a zbytek bude převeden na 

účet „nerozdělené zisky minulých let“. 

Usnesení RM č. 57/68/17: RM schválila účetní 

závěrku organizace Městské zdravotnické 

zařízení Hustopeče, a.s. v likvidaci. Vytvo-

řená ztráta bude převedena na účet neroz-

dělených ztrát. 

Usnesení RM č. 58/68/17: RM schválila nájem-

ní smlouvu s Janou Doležalovou, Zdravá 

Voda 43 Žarošice 69634, IČ: 01370553 na 

část pozemku p.č.81/1 vedeného jako ostat-

ní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za účelem umístění zábavních 

atrakcí po dobu 15.-21.8.2017 za nájemné 

10.000,-Kč. 

Usnesení RM (úkol) č. 59/68/17: RM ukládá na 

základě žádosti paní … o povolení vjezdu 

autobusů z  ulice Jiráskova k  ulici Kurdě-

jovská s  parkováním na pozemku jiného 

vlastníka p.č. 620/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, 

postoupit věc k  projednání možnosti pro 

udělení výjimky příslušnými pracovníky 

městského úřadu, před rozhodnutím o žá-

dosti radou města. 

Usnesení RM (úkol) č. 60/68/17: RM ukládá 

vedení města, dle rozhodnutí ZM, svolat 

pracovní skupinu složenou ze zástupců 

volebních stran a kompetentních pracov-

níků městského úřadu, která vypracuje 

zprávu o čerpání rozpočtu města směrem 

k  činnosti školských zařízení ve městě 

a v  kontextu s  rozpočtovým určením daní 

a čerpáním příspěvků na žáka ve městě 

Hustopeče.

Usnesení RM č. 61/68/17: RM schválila smlou-

vu o dílo a příkazní smlouvu na zpracová-

ní projektové dokumentace  „Polní cesta 

u Štinkovky, Hustopeče“ s Ing. Evou Troj-

kovou se sídlem ČSA 20, 691 41 Břeclav 4, 

IČ  41012127 za částku 120.812 Kč bez DPH.

Usnesení RM (úkol) č. 62/68/17: RM ukládá 

komisím Školské a kulturní, Sociální a Ob-

řadů a slavností zamyslet se na možností 

poskytnutí motivačního daru pro rodiče 

narozených dětí z  Hustopečí, zejména na 

jeho druhu a hodnotě, také na podmín-

kách a způsobu jeho udělování.

Usnesení z 69. schůze Rady města Hustopeče 

ze dne 18.07.2017 

Usnesení RM č. 2/69/17: RM ukládá MPO jed-

nat se SÚS o koupi potřebného množství 

žulových kostek na akci – urnový háj.

Usnesení RM č. 3/69/17: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo na provedení archeologic-

kého výzkumu s Archeologickým ústavem 

AV ČR, Brno, v.v.i., IČ 68081758, se sídlem 

Brno, Čechyňská 363/19, PSČ 602 00. Text 

Smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 4/69/17: RM schválila výzvu 

k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Dodávka pásové mycí linky do školní ku-

chyně ZŠ Hustopeče, Komenského“. Zadá-

vací dokumentace je přílohou.

Usnesení RM č. 7/69/17: RM schválila zadávací 

dokumentaci na veřejnou zakázku „Pře-

stupní terminál v Hustopečích – parkoviš-

tě“. Zadávací dokumentace je přílohou.

Usnesení RM č. 10/69/17: RM schválila zadávací 

dokumentaci na veřejnou zakázku „Hus-

topeče – bezbariérové chodníky Hybešova, 

Žižkova, Tábory, Sv. Čecha“ 

Usnesení RM č. 13/69/17: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou za-

kázku „Polyfunkční komunitní centrum 

Pavučina, Hustopeče“ uchazeče DMC CZ, 

s.r.o. se sídlem Hvězdová 13, 602 00 Brno, 

IČ 25574710 

Usnesení RM č. 15/69/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na „Polyfunkční komunitní centrum 

Pavučina, Hustopeče“ s vítězným ucha-

zečem DMC CZ, s.r.o. se sídlem Hvězdo-

vá 13, 602 00 Brno, IČ 25574710 za částku 

22.178.822,- Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 16/69/17: RM schválila výzvu 

k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Zřízení osobního výtahu v ZŠ Hustopeče, 

Komenského“ včetně příloh 

Usnesení RM č. 19/69/17: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu „Dodávka nákladního 

elektromobilu pro údržbu města Husto-

peče“ uchazeče ALFA PROFI s.r.o. se sídlem 

Útěchov 52, 644 00 Brno, IČ 29187923 

Usnesení RM č. 23/69/17: RM schválila záměr 

uzavření nájemní smlouvy na část objek-

tu občanské vybavenosti - Společenského 

domu - pohostinství, vč. stávajícího vyba-

vení, na ulici Herbenova 423/4, 693 01 Hus-

topeče, který je součástí pozemku parc. č. 

279: provozní místnost o celkové výměře 

183 m2, ostatní prostory o celkové výmě-

ře 124 m2 (včetně sklepa a nákladního 

výtahu), kotelna o celkové výměře 8 m2. 

Předmětem záměru je i část pozemku 

p.č.283/1 o výměře 10 m2 vedeného jako 

ostatní plocha , určená k umístění roze-

bíratelné restaurační předzahrádky. vše 

zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ji-

homoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na LV č. 10001, k. ú. Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče. Text záměru je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 24/69/17: RM schválila dodatek 

č. 2 k nájemní smlouvě s Nemocnicí Husto-

peče p.o., Brněnská 716/41, Hustopeče, IČ: 

04212029, kterým se snižuje rozsah pro-

najímaných prostor v objektu polikliniky 

a měsíční nájemné se snižuje na 23.675,- 

Kč + DPH. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 25/69/17: RM schválila nájemní 

smlouvu s Girasole, sdružení pro pomoc 

a rozvoj, z.s., Mrštíkova 122/1, Hustopeče, 

IČ: 26991560 na prostory určené k podni-

kání o výměře 87,5 m2 v objektu poliklini-

ky Hustopeče, Hybešova 1417/5 za měsíční 

nájemné 7.343,-Kč. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu 

Usnesení RM č. 26/69/17: RM schválila krát-

kodobou nájemní smlouvu s Jarosla-

vou Lobpreisovou, IČ:48880418, Hybe-

šova 1, Hustopeče na pronájem části 

prostoru určeného k podnikání o výměře 

7,5 m2 v objektu kina na adrese Dukelské 

nám.15 v Hustopečích. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení RM č. 27/69/17: RM schvaluje záměr 

nájmu prostoru určeného k podnikání 

o výměře 7,5 m2 v objektu kina na adrese 

Dukelské nám.15 v Hustopečích. 

Usnesení RM č. 28/69/17: RM schvaluje pro-

nájem částí pozemku p.č. 24/1 vedeného 

jako ostatní plocha o souhrnné výměře 

30 m2 zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hus-

topeče u Brna za cenu 1.000 Kč za 1. – 12. 

měsíc, od počátku 13. měsíce 3.000 Kč za 

každý započatý měsíc pro společnost Sa-

pero living s.r.o. 

Usnesení RM č. 29/69/17: RM doporuču-

je ZM ke schválení nevyužít předkupní 

právo k budově bez čp/če na pozemku 

p.č.2582 vedeného jako ostatní plocha 

v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.11895 v kup-

ní ceně 3.150 000 Kč. 

Usnesení RM č. 31/69/17: RM bere na vědomí 

Znalecký posudek na stav komunikace na 

ulici Kpt. Jaroše zpracovaný fi rmou Projek-

ce iGEO s.r.o., Matonohova 878/8a, Černá 

Pole, 613 00 Brno.

Usnesení RM č. 32/69/17: RM ukládá Majetko-

právnímu odboru zaslat informaci o vý-

sledku znaleckého posudku petičnímu vý-

boru ulice zabývajícímu se ul. Kpt. Jaroše.

Usnesení RM č. 33/69/17: RM schválila mož-

nost parkování autobusů na ulici Jiráskova 

na pozemku p.č. 620/1 v k.ú. Hustopeče za 

podmínky splnění následujících podmí-

nek: 

- bude vypracováno stanovení příjezdové trasy 

k odstavné ploše a to od hotelu Centro, po-

dél pohřební služby na ul. Jiráskové a dále 

přímo na odstavnou plochu, 

- do podmínek příjezdové trasy bude zapra-

cován zákaz odstavování autobusů (zákaz 

zastavení a stání na komunikaci ulice Jirás-
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kova), 

- bude provedeno posunutí stávající dopravní 

značky (Zóny s dopravním omezením) ze 

stávajícího stanoviště u pohřební služ-

by na nové stanoviště směrem k ulici Na 

Hradbách – cca 100m – viz přiložené foto, 

- odstavnou plochu provozovatel označí do-

pravním značením s vyznačením, pro koho 

je plocha určena (vyhrazené parkoviště), 

- odstavnou plochu (stavebně a dopravně) pro-

vozovatel napojí na přilehlou komunikaci, 

včetně zpracování projektové dokumenta-

ce, 

- majitel pozemku nebo provozovatel požádá 

silniční správní úřad o vydání správního 

rozhodnutí o připojení sousední nemovi-

tosti k místní komunikaci v ulici Jiráskova 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 35/69/17: RM schválila umístění 

dvou kusů dopravního značení k místním 

cílům – nádraží ČD Šakvice. Značení bude 

umístěno v prostoru kruhového objezdu 

na silnici č. 420. Financování bude rozpo-

čtem města – komunikace. 

Usnesení RM č. 36/69/17: RM schválila opravu 

komunikace na ulici Tábory v úseku mezi 

ulicemi Komenského – Dvořákova před 

fi nální pokládkou horní asfaltové vrstvy. 

Jedná se o výměnu obrubníků a spodní as-

faltové vrstvy. 

Usnesení RM č. 37/69/17: RM schválila Smlou-

vu od dílo na opravu obrubníků na ulici 

Tábory v úseku mezi ulicemi Komenského 

- Dvořákova ve výši 171.784,-Kč bez DPH se 

společností HaSt, spol. s r.o., Havlíčkova 

28, 693 01 Hustopeče, IČO:25325043. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 38/69/17: RM schválila Smlou-

vu od dílo na opravu spodní vrstvy vozovky 

na ulici Tábory v úseku mezi ulicemi Ko-

menského – Dvořákova ve výši 223.983,-Kč 

bez DPH se společností Stavba a údržby 

silnic s.r.o., Riegerova 37, 690 02 Břeclav, 

IČ: 26264081. Text smlouvy je přílohou zá-

pisu.

Usnesení RM č. 39/69/17: RM schválila pode-

psání smlouvy o dílo na opravu vybraných 

komunikaci dle cenové nabídky ve výši 

48.804,-Kč bez DPH se společností ASFAL-

TEROS, s. r. o., Záhřebská 2464/2, Brno, IČ 

29269997. 

Usnesení RM č. 40/69/17: RM schválila pode-

psání smlouvy o dílo na opravu vybraných 

komunikací dle cenové nabídky ve výši 

186.961,-Kč bez DPH se společností Stavba 

a údržba silnic Břeclav, s. r. o., Riegrova 37, 

690 02 Břeclav, IČ 26264081. 

Usnesení RM č. 41/69/17: RM schválila žádost 

pana …, Dlouhá …, 693 01 Hustopeče o po-

volení zpevnění polní cesty na pozemku 

města 2879/114, k.ú. Hustopeče u Brna sil-

ničními panely za účelem navážení hlíny 

na pozemek 2879/89, který vlastní. 

Usnesení RM č. 45/69/17: RM schválila žá-

dost společnosti GridServices, s.r.o., 

IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, 

602 00 Brno a souhlasí s projektovou do-

kumentaci na akci: Reko VTL RS Šakvice – 

hlavní. Město Hustopeče souhlasí s užívá-

ním veřejně přístupné účelové komunikace 

na pozemku parc.č. 4740/19 a 4727/41 k.ú. 

Hustopeče u Brna vozidly do 20t pro ob-

sluhu stavby za následující podmínky: 

dotčené veřejně přístupné účelové komu-

nikace budou v průběhu stavby udržovány 

v čistotě. V případě poškození dotčených 

komunikací, či zelených ploch budou tyto 

opraveny investorem na vlastní náklady se 

zárukou 60 měsíců od podepsání přejíma-

cího protokolu. 

Usnesení RM č. 46/69/17: RM schválila dodatek 

ke smlouvě o výpůjčce sportovního sta-

dionu mezi příspěvkovou organizací Spor-

tovní zařízení města Hustopeče, Brněnská 

526/50, Hustopeče, IČ: 499 63 147 a FC Hus-

topeče z.s., Šafaříkova 347/1, Hustopeče, 

IČ:64327451, kterým se snižují zálohy pla-

teb na energie. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 47/69/17: RM schválila dodatek 

ke Smlouvě o nájmu ze dne 22.6.2012 mezi 

Sportovním zařízením města Hustopeče, 

p.o., jako pronajímatelem, a TJ Agrotec 

Hustopeče, z.s. jako nájemcem, kterou se 

upravují podmínky smlouvy: Cena proná-

jmu velké i malé haly je platná i pro víken-

dové soutěžní zápasy a akce pořádané TJ 

Agrotec Hustopeče z.s.; Smluvní strany si 

sjednaly povinnost bezodkladně uzavřít 

dodatek ke smlouvě o nájmu, dojde-li ke 

zvýšení cen energií o více než 10% oproti 

cenám energií v roce 2017. Předmětem ta-

kového dodatku bude navýšení úhrady za 

užívání předmětu nájmu, a to právě o míru 

navýšení cen energií.; nájemce je povinen 

každoročně nejpozději do 30.9. daného 

roku předložit rozpis využití sportovní haly 

o víkendech (soutěžní zápasy a turnaje) na 

následující období 12. měsíců.

Usnesení RM č. 48/69/17: RM schválila smlouvu 

o nájmu reklamní plochy na části pozem-

ku p.č.891/8 v k.ú. Hustopeče u Brna mezi 

příspěvkovou organizací Sportovní zaří-

zení města Hustopeče, Brněnská 526/50, 

Hustopeče, IČ: 499 63 147 a Fitness Club 

Freedom s.r.o., Vinařská 244/1, Hustopeče, 

IČ:27756491 za měsíční nájemné 1.250,-Kč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 50/69/17: RM schvaluje zpraco-

vání PD „Zahradně architektonického ře-

šení pěšího průchodu mezi ulicí Brněnská 

a křižovatkou ulic Kollárova, Havlíčkova 

a Šafaříkova“, fi rmou Zahradní a krajinář-

ská architektura, Dlouhá 33, 691 72 Klobou-

ky u Brna, IČ 75185351, za cenu 11.200 Kč.

Usnesení RM č. 51/69/17: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukce roz-

vodů MŠ Na Sídlišti, objekt B, C“ s GETEC 

spol. s r.o. se sídlem Nádražní 830/85, Klo-

bouky, PSČ 691 82, IČ 46979123. Text dodat-

ku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 52/69/17: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo „Hustopeče – Par-

koviště Nádražní, parkoviště Vrchlického“ 

se společností H a S t, spol. s r.o. se síd-

lem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ: 

25325343, kterým se rozšiřuje předmět díla 

o 1 parkovací místo. Text dodatku je přílo-

hou zápisu.

Usnesení RM (úkol) č. 56/69/17: RM ukládá 

opatřovat nově uzavírané nájemní smlou-

vy k bytům notářskou doložkou pro právo 

města vystěhovat nájemce při porušení 

podmínek nájemní smlouvy.

Usnesení RM č. 61/69/17: RM schválila splátko-

vý kalendář mezi věřitelem městem Hus-

topeče a dlužníkem …, nar. …, bytem Svat. 

Čecha …, Hustopeče, na částku 17.031,- Kč, 

která bude splacená nejpozději do 31. 3. 

2018. Text splátkového kalendáře je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení RM č. 62/69/17: RM schválila zařazení 

do 6.RO města Hustopeče 2017 

Zvýšení příspěvku na odpisy 85 000 Kč 

Zvýšení investičních výdajů 75 000 Kč (forma 

přefakturace) 

Snížení odvodů z investičního fon-

du-185 000 Kč 

Usnesení RM č. 63/69/17: RM ukládá dořešit 

výši příspěvků pro školská zařízení a před-

ložit návrh řešení zálohového systému dat 

ZŠ Komenského. 

Usnesení RM č. 64/69/17: RM schválila RM 

schvaluje organizační změnu v organizač-

ní složce Městské služby Hustopeče, a to 

zrušení pracovního místa s druhem práce 

„Obsluha sběrného dvora, dělník pro údrž-

bu města“ ve 3. platové třídě a vytvoření 

nového pracovního místa s druhem práce 

„Provozní elektrikář, řidič zemědělských 

strojů, dělník na údržbu městské zeleně“ 

v 5. platové třídě, s účinností od 18.08.2017. 

Organizační struktura je přílohou. 

Usnesení RM č. 65/69/17: RM schválila 6. roz-

počtové opatření dle přiloženého návrhu. 

Usnesení RM č. 66/69/17: RM schválila distri-

buci manuálu „Bezpečnostní standardy 

pro pořadatele sportovních, kulturních 

a společenských akcí“ všem organizacím 

zřizovaný Městem Hustopeče, které jej vy-

užijí při pořádání sportovních a kulturních 

akcí na území města. 

Usnesení RM č. 67/69/17: RM bere na vědomí 

informaci o vydání rozhodnutí o přidělení 

druhé části dotace na výkon SPOD ve výši 

1.140.000 Kč. 

Usnesení RM č. 68/69/17: RM schválila Ukon-

čení a nerealizování projektu „Úřad pod-

porující eGoverment“ z výzvy IROP 04 sou-

časně schvaluje zpracování a podání nové 

žádosti na obdobný projekt z výzvy IROP 

28. 

Usnesení RM (úkol) č. 69/69/17: RM ukládá 

zadání vypracování interního auditu udě-

lovaných dotací (čerpání a využití) u tří 
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největších příjemců. To je u FC Hustopeče, 

TJ Agrotec Hustopeče a Plavecký klub Hus-

topeče.

Usnesení RM č. 71/69/17: RM schválila objed-

návku brožurky „Vaše cesty k bezpečí“ a její 

distribuci do každé domácnosti a všech 

školských zařízení na území města Husto-

peče za celkovou částku do výše 95.000,-

Kč. Financování bude provedeno rozpo-

čtem města. 

Usnesení RM č. 72/69/17: RM schválila zapojení 

města na projektu Family Friendly comu-

nity.cz.

Usnesení RM č. 73/69/17: RM schválila odměny 

ředitelům příspěvkových organizací města 

za nadstandardní práci v  první polovině 

roku 2017. Výše odměn je samostatnou 

přílohou zápisu

Usnesení z 70. schůze Rady města Husto-

peče konané  dne 01.08.2017 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 10/70/17: RM schválila rám-

covou smlouvu o poskytování podlicence 

k veřejnému provozování kinematografi c-

kých děl ze záznamu s Artcam Films s.r.o. 

se sídlem Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Praha 

2 Vyšehrad, IČ 26198096 

Usnesení RM č. 11/70/17: RM schválila revoka-

ci rozhodnutí Rady města Hustopeče 

č. 35/68/17 a současně schválila novou 

smlouvu o dílo na „Zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci sociálního 

zařízení v Hotelu Formanka Hustopeče“ 

s Michalem Stehlíkem se sídlem Javorová 

836/8, 693 01 Hustopeče, IČ 69682755 za 

částku 65.000 Kč. S  termínem realizace 

díla do 30.9.2017. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 12/70/17: RM schválila revokaci 

usnesení č. 38/69/17 a současně schváli-

la smlouvu o dílo se SAT s.r.o., Na Bělidle 

198/21, 150 00 Praha, IČ:49451251 na opra-

vu spodní vrstvy vozovky na ulici Tábory 

v úseku mezi ulicemi Komenského – Dvo-

řákova technologií studené recyklace za 

cenu 129.030 Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 14/70/17: RM schválila dodatek 

k nájemní smlouvě na prostory pohos-

tinství Herbenova 423/4 v Hustopečích 

s Lenkou Slukovou, Hovorany 629, PSČ 

696 12, IČ: 88798135, kterým se snižují zálo-

hy energií na hodnoty odpovídající dosud 

spotřebovávanému množství energií. Text 

dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 15/70/17: RM schválila dodatek 

č. 1 k nájemní smlouvě s nájemcem Vošic-

ký s.r.o., Hrušovanská 155, 671 68 Hrabětice, 

IČ: 04524349, kterým se zvyšuje prona-

jímaná plocha v areálu SPOZAM o část 

pozemku p.č.891/13 o výměře 22 m2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna a roční nájemné se zvy-

šuje na 70.670 Kč + DPH. Text dodatku je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 16/70/17: RM schválila další 

jednání s jednotlivými podílovými spo-

luvlastníky pozemku parc. č. KN 1582 vede-

ný jako ostatní plocha, katastrální území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Dopi-

sy jsou přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 17/70/17: RM schválila Smlou-

vu o poskytnutí služeb s podílovými spo-

luvlastníky pozemku parc. č. KN 1582 vede-

ný jako ostatní plocha, katastrální území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Text 

smlouvy o poskytnutí služeb je součástí 

zápisu. 

Usnesení RM č. 18/70/17: RM doporučuje ZM 

ke schválení uzavření darovací smlouvy 

s podílovými spoluvlastníky pozemku 

parc. č. KN 1582 vedený jako ostatní plo-

cha, katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče týkající se darování nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku 

o orientační výměře 300 m2 dle zákresu 

pro účely vybudování parkoviště, chodníku 

a plochy pro umístění kontejnerů. Text da-

rovací smlouvy a zákres části darovaného 

pozemku je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 19/70/17: RM schválila žá-

dost společnosti BUILDSTEEL s.r.o., 

Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, IČ: 

27694321 o vjezdu do zóny 3,5t vozidly nad 

3,5t za těchto podmínek: uzavření smlou-

vy o vjezdu do zóny, vjezd a výjezd přes 

ulici Kurdějovská dle přiloženého zákresu, 

předání dotčených ploch na ulici Jiráskova 

před započetím prací a opětovné převzetí 

po skončení prací. Délka povolení 14 dnů 

od započetí sanačních prací. Smlouva 

o zvláštním užívání je přílohou zápisu. 

Souhlas bude odeslán na odbor dopravy 

jako souhlasné vyjádření Města Hustope-

če. 

Usnesení RM č. 20/70/17: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu „Hustopeče – bezbari-

érové chodníky Hybešova, Žižkova, Tábory, 

Sv. Čecha““ uchazeče HaSt, spol.s r.o. se 

sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 

25325043 

Usnesení RM č. 23/70/17: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu „Zřízení osobního vý-

tahu v ZŠ Hustopeče, Komenského“ ucha-

zeče HT BOHEMIA s.r.o. se sídlem Karoliny 

Světlé 945/22, 628 00 Brno, IČ 27747298 

Usnesení RM č. 27/70/17: RM schvaluje pro-

dloužení splatnosti neuhrazeného nájem-

ného roku 2017 za prostory na Poliklinice 

Hustopeče pro Nemocnici Hustopeče, p.o., 

do 31. října 2017.

Usnesení RM č. 28/70/17: RM schválila návrh 

na odpisu nedoplatku ve výši 6.307 Kč, dle 

faktury č.100448 ze dne 05.09.2016 z  dů-

vodu neuznání platnosti pohledávky sou-

dem. 

Usnesení RM č. 29/70/17: RM schválila uspo-

řádání 2. ročníku Kabelkománie v rámci 

Burčákových slavností 2017 pod záštitou 

města Hustopeče. 

Usnesení RM č. 30/70/17: RM schválila Stanovy 

Hustopečského městského vína 2017. Text 

stanov je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 31/70/17: RM schválila objed-

návku nábytku pro rekonstruovaný bar 

a kancelář dle návrhu ve Společenském 

domě na ul. Herbenova, za cenu dle nabíd-

ky 139.980 Kč + DPH od fi rmy Interia 3000, 

s.r.o., Sportovní 101, 664 61 Opatovice, IČ 

29284252.

Usnesení RM č. 33/70/17: RM bere na vědomí 

Přehled hospodářského výsledku příspěv-

kových organizací města Hustopeče za I. 

pololetí roku 2017 včetně čerpání příspěv-

ku města Hustopeče. 

Usnesení RM č. 34/70/17: RM schválila uděle-

ní osobního ohodnocení řediteli Základní 

školy Hustopeče, Komenského, v původní 

výši, z  důvodu kladného hospodářského 

výsledku první poloviny roku 2017, s účin-

ností od 1.8.2017.

Usnesení RM č. 35/70/17: RM schválila smlouvu 

o nájmu reklamní plochy na části pozem-

ku p.č.891/1 v k.ú. Hustopeče u Brna mezi 

příspěvkovou organizací Sportovní zaří-

zení města Hustopeče, Brněnská 526/50, 

Hustopeče, IČ: 499 63 147 a Cromtryck s.r.o., 

Jiřího z Poděbrad 26, Hrušovany u Brna, za 

měsíční nájemné 250 Kč.

Usnesení z XXIV. schůze Zastupitelstva měs-

ta Hustopeče ze dne 01.08.2017 

Usnesení č. 1/XXIV/17: ZM schvaluje program 

zasedání.

I. Zahájení

II. Sdělení starostky

III. Hlavní body

a) Žádost o investiční dotace z MŠMT 

IV. Příspěvky členů ZM

V. Diskuze občanů 

Usnesení z 71. schůze Rady města Hustopeče 

ze dne 07.08.2017 

Usnesení RM č. 3/71/17: RM schválila zrušení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zřízení osobního výtahu 

v ZŠ Hustopeče, Komenského“.

Usnesení RM č. 4/71/17: RM chválila smlou-

vu o výpůjčce nebytových prostor ve 

Společenském domě na ul. Herbenova 

pro Hustopečskou chasu, z.s., se sídlem 

U Větrolamu 1119/4, 693 01 Hustopeče, IČ 

26637421 na Hustopečské hody 2017 ve 

dnech 17. – 20. 8. 2017.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Hledám dlouhodobý pronájem vybaveného 

bytu v Hustopečích nebo blízkém okolí. 

Tel: 733 175 705. Nejsme realitní kancelář.

INZERCE  OBČANSKÁ

• Prodám sklípek pod Křížovým kopcem 

s pozemkem pro výstavbu např. 

lisovny. Možnost nástavby. Cena dohodou: 

Tel.: 731 607 228.

• Prodám 2ks nepoškozených židlí k pracovní-

mu stolu, židle jsou v provedení kov-dřevo na 

kolečkách s nastavit.sedákem i opěrkou zad. 

Cena dohodou. m.723262270

• Prodám 2ks nepoškozených židlí k pracovní-

mu stolu, židle jsou v provedení kov-dřevo na 

kolečkách s nastavit.sedákem i opěrkou zad. 

Cena dohodou. m.723262270 

• Koupíme RD Hustopeče a okolí. Dohoda 

jistá. Tel. 604 560 454

• Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Nabídněte. 

Tel.: 736 411 776

• Koupím garáž v Hustopečích. 

Tel.: 776 129 917

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Sňatky
18.03.2017 Stanislav Ivičič, Hustopeče

 Táňa Řiháková, Klobouky u Brna

01.07.2017 Adam Šebesta, Linhartice

 Aneta Lacinová, Linhartice

01.07.2017 Jaroslav Prchal, Brno

 Edita Janištinová, Brno

07.07.2017 Vít Pavlíček, Hustopeče

 Ivana Smrčková, Hustopeče

15.07.2017 David Lesák, Hustopeče

 Andrea Jevická, Kurdějov

15.07.2017 Martin Langer, Bořetice

 Sabina Bublová, Vrbice

21.07.2017 Jan Hubáček, Kobylí

 Aneta Furchová, Velké Pavlovice

21.07.2017 Ondřej Nosek, Brno

 Martina Sládková, Brno

22.07.2017 Karel Major, Nikolčice

 Dana Svobodová, Hrušovany u B.

22.07.2017 Adam Novotný, Šakvice

 Anežka Horáková, Hustopeče

28.07.2017 Martin Dvořák, Židlochovice

 Eva Brichtová, Židlochovice

02.08.2017 Viktor Gluščenko, Ukrajina

 Valerija Rjabčenko, Ukrajina

05.08.2017 Viktor Sladký, Brno

 Eva Krejčiříková, Hustopeče

12.08.2017 Tomáš Trunda, Němčičky

 Monika Svobodová, Němčičky

12.08.2017 Jiří Neužil, Kožušice

 Radka Křivinková, Kuřim

18.08.2017 Pavel Čelouch, Hustopeče

 Helena Chmelařová, Kurdějov

18.08.2017 Václav Haňka, Brno

 Martina Plavcová, Hustopeče

19.08.2017 Jan Lopata, Hustopeče

 Michaela Prigancová, Hustopeče

25.08.2017 Matúš Gazo, Slovenská republika

 Vendula Jelínková, Vyškov

26.08.2017 Rico Hiebner, Německo

 Klára Červenková, Lipník n. Bečvou

26.08.2017 Petr Kosík, Omice

 Soňa Sieglová, Židlochovice

26.08.2017 Tomáš Mlynařík, Břeclav

 Kateřina Sotolářová, Břeclav

Bc. Dagmar Kočí, správní odbor

Zatímco většina klientů během prázdnin 

relaxovala a užívala dovolené, my jsme 

pilně pracovali a dovedli volné byty k  novým 

majitelům. V  tuto chvíli jsou již všechny 

byty s  dokončením v  letošním roce prodány. 

Jako bonus mohu uvést, že pravděpodobně 

předáme byty k  bydlení ještě před koncem 

roku, což je o dva měsíce dříve, než jsme se 

zavázali.

Díky vysoké poptávce po dalších bytech bylo 

rozhodnuto zahájit další dvojdům ještě 

nyní. Dokončeno bude v  prosinci 2018. Jak se 

ukázalo, rozhodnutí bylo správné, jelikož více 

než polovina budoucích bytů je prodaná.

Pokud tedy uvažujete o koupi nového bydlení 

a vyhovuje Vám náš termín dokončení, velmi 

rád zašlu aktuální stav volných bytů a všechny 

potřebné podklady pro Vaše rozhodnutí.

Nenechávejte své rozhodnutí bydlet na 

poslední chvíli a kontaktujte nás ihned.

Poslední příležitost koupě nových bytů 
pro rok 2017 během prázdnin vyčerpána!!!
Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny 
pokračuje další etapou s dokončením 12/2018

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

in
ze

rc
e

Dne 12.září oslaví 78. let 

naše maminka, babička 

a prababička,

paní Ludmila Tesařová 

z Hustopečí

Maminko, 

ke Tvým narozeninám přejeme, co je v životě třeba 

ke štěstí. Ruku, co v žalu pohladí, rozum, co v nouzi 

poradí, a hlavně zdraví, to ať Tě nikdy nezradí. 

Někteří lidé mají tu moc, dělat ostatní šťastnými 

jen tím, že existují. Ty jsi jedna z nich. Děkujeme Ti 

za to, co jsi pro nás udělala a stále děláš.

To Ti přejí Tvoje děti Ludmila a Eva s rodinami, syn 

Jiří, vnoučata Monika, Lukáš, Eva, Josef a Michal 

s rodinami. K přání se připojuje i pan Tomeček 

z Pohořelic. A kdyby žil i Tvůj manžel, náš tatínek, 

rád by se k přání připojil.

Blahopřání
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Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene,

kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 8. září jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí

pana Vlastimila Janečka

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka, 

dcery a syn s rodinami.

Děkujeme všem přátelům, známým a rodině za 

hojnou účast a květinové dary na pohřbu

pana Milana Jankova

Sestry Anna a Ludmila a bratr František s rodinami.

Dne 2.září 2017 by se dožil 83 let

MVDr Eduard Boleslav

S láskou vzpomíná manželka a děti Hana a Ivo 

s rodinami.

Dne 19. srpna 2017 jsme si připomněli 

smutné 20. výročí, kdy nás  navždy opustila

naše drahá sestra,

paní Marie Vejpustková

S láskou vzpomínají sestry s rodinami.

Život byl s tebou krásný, měl jsi nás všechny rád,

ten kdo Tě nejvíce miloval,nepřestane nikdy vzpomínat.

Dne 22. srpna by se dožil62. let 

pan Otto Wetter z Hustopečí

S láskou a bolestí vzpomínají maminka, manželka, bratr 

a syn s rodinami.

Vzpomínky

PoděkováníJubilea
Jubilanti v měsíci červnu 2017

04.06.1935 Marie Svobodová

05.06.1936 Pavlína Fridrichová

15.06.1937 Emil Otřísal

16.06.1927 Ludmila Štefáčková

16.06.1931 Anežka Jerglová

23.06.1929 Naděžda Lukášová

Jubilanti v měsíci červenci 2017

12.07.1936 Václav Schejbal

15.07.1933 Marie Crháková

18.07.1935 Ilona Lutzká

19.07.1937 František Hőnig

22.07.1936 Erich Proschek

23.07.1927 Bohuslav Kadrnka

24.07.1936 Štefan Brenkus

25.07.1935 Helena Přibylová

29.07.1932 Anna Bartošová

29.07.1934 František Ondra

Simona Procházková,
komise obřadů a slavností

Tvé srdce dávno utichlo, tělo Tvé je zemí přikryto,

ve vzpomínkách jsi stále mezi námi, 

takový, jakého jsme Tě znali.

Dne 4. srpna 2017 uplynuly 4 roky, co nás navždy 

opustil pan Jiří Plšek

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, syn 

a dcera s rodinou.

Lásku měl na rtech a dobrotu v srdci.

Dne 2. srpna uplynul rok co nás nečekaně opustil

pan Vladimír Horák z Hustopečí

S láskou vzpomínají maminka, dcera Barbora,

bratr Marek s rodinou, sestra Bohumila s rodinou a bratr 

Roman .

Dne 31. srpna uplyne 7 let, co odešla maminka, 

babička, švagrová, teta 

Marie Bartlová

Vzpomínají syn Daniel s rodinou.

Maminka

Kdyby to šlo na chvilku, obejmout svoji maminku,

do ouška bych jí pošeptal: Život bez tebe jde dál. 

Převeliká škoda, že už tu nejsi s náma,

pro nás navždy budeš naše máma.

Rakovina nám tě vzala, do srdce se bolest dala.

Slzy stékají po tvářích, už nikdy neuslyším tvůj smích.

Moc hodná byla, pro nás jenom žila,

v životě měla jenom utrpení, proto mezi námi není.

Složil Dandy

Je těžké hledat slova, která by vyjádřila náš smutek.  

Vzpomínky na Tebe, Lucinko, se stále vracejí a bolest v srdci 

nezahojí ani čas.

Dne 9. září uplyne již třináct roků plných smutku 

a bolesti, kdy od nás navždy odešla ve věku  

nedožitých 20 let naše milovaná dcerka, 

Lucie Vintrlíková z Hustopečí

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Zarmoucení rodiče a bratr Miloš s přítelkyní a Adélkou.

Chtěla bych moc poděkovat panu doktoru 

Hrabovskému a především zdravotní sestře 

paní Hrádkové. Velký dík patří za její ochotu a 

profesionální přístup. Jak ke mně, tak pacien-

tům. 

Poděkování také patří personálu Lékárny 

Na Náměstí. Hlavně magistře Urbánkové, za 

skoro rodinný přístup, milé jednání a služby z 

oblasti farmacie.

Důchodkyně M. Grůzová



Roztočte to s námi!
HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY DO VÝROBY!

Co Vám nabízíme?
  Stabilitu - už žádné agentury, smlouvu na dobu neurčitou.

  Máme tady spokojené zaměstnance, kteří u nás pracují déle než 15 let,

    můžete k nim také patřit.

  Zajímavé a férové platové ohodnocení 

  Výbornou dostupnost – autobusy zdarma

  Čisté a nehlučné prostředí, profesionální přístup

  Výjimečný balíček benefitů 
  

A co očekáváme?
  Manuální zručnost a kvalitu

  Ochotu pracovat ve třísměnném provozu
    od pondělí do pátku

  VÝHODOU vzdělání v oboru strojním nebo elektro 
   (praxe není podmínkou)

Kontakty:
Zamestnani@kollmorgen.com

733 614 117 

Pište či volejte a domluvíme se na osobní setkání, 
rádi Vás provedeme výrobou a představíme Vám naše mistry.

Více informací najdete na:
hr.kollmorgen.cz

www.RoztocteToSNami.cz

přístup

elektro 

Operátor Elektro – mzda od 25 000 do 28 000 Kč
Operátor – mzda od 21 000 do 23 000 Kč

DO DÁLKY NA  BLÍZKONA STŘEDNÍ 

VZDÁLENOST 

www.optika-jako.cz 

Brněnská 27a
(MEDICENTRUM)

Hustopeče

tel: 519 411 692 

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

30 m

23cm

 2 m

0



www.burcakoveslavnosti.czHUSTOPEČE
5-7|10|2017

Výhodný předprodej za 150 Kč na celé slavnosti do 5. 10. 2017
v TIC Hustopeče a přes portály Ticketstream a SMSticket.

Uzenářství 
Franc

Čtvrtek  5. 10. 2017

Hustopeče se baví – Dukelské náměstí

16.00  Vystoupení dětí a dospělých

  z hustopečských škol a zájmových kroužků 

19.00  Větry z Jihu - bigbitový cover band

Pátek  6. 10. 2017  

Hlavní podium - Dukelské náměstí 

17.00  Zahájení slavností

17.05  Uspořená stovka (Sokolský divadelní

  spolek Kafemlejnek, Benátky nad Jizerou)

18.00  Uvítací fanfáry

18.05  Slavnostní otevírání vinařských mázhausů

20.00  Ohňová show (Fascinum s.r.o.)

20.30  MONKEY BUSINESS

Malá scéna - dům U Synků

17.00 - 23.00 Ochutnávka vín regionálních vinařů

18.30 - 21.30 Cimbálová muzika Grajcar

Sobota 7. 10. 2017  

Hlavní podium - Dukelské náměstí 

 9.00  Středověký jarmark, historické tržiště

  s celodenním programem, ukázkami

  tradičních řemesel, zvěřincem, staročeskou 

  krčmou, chutnými pokrmy a nápoji  

 9.30  Jagabab - dobová hudba

10.30 Rytířské klání

10.50 Vyhlášení městského vína roku 2017

11.00 Zasedání Burčákové unie

12.00 Kabrňáci - jarmareční kapela

13.00 Folklorní pásmo

13.00 Řazení průvodu (ulice Šafaříkova)

13.45 Historický průvod městem

14.30 Laškovně i vážně o víně a historii

16.00 Sestry Havelkovy

17.45 Retrospektiva - ohlédnutí za uplynulými

 ročníky

18.30 DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND

20.30 ŽLUTÝ PES

Dětská scéna Šapitó 

10.00 Modrý kahanec - pohádka 

10.30 Kouzelník Mišuge

11.00 Ozvěny orientu - fakírská show

11.30 Zlatá husa - pohádka  

12.00 Kouzelník Mišuge

12.30 Kdo z koho - kejklířské představení

15.00 Kouzelná píšťalka - pohádka 

15.30 Sněhurka a sedm trpajzlíků - pohádka

17.00 Taneční zábava pro děti 

Malá scéna - dům U Synků

10.30 Loutna a dudy - Ondřej Adámek

11.00 Jagabab - dobová hudba

11.40 Loutna a dudy - Ondřej Adámek

12.15 Flašinet - Pavel Moš

15.00 Jagabab - dobová hudba

15.30 Kovář Matěj - pohádka 

16.00 Furiantská pohádka 

16.45 Kabrňáci - jarmareční kapela

18.30 Django Jet - swingová kapelao JetJet - swingová kapela  swingová kapela
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