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KAMEROVÝ SYSTÉM BUDE ŘEŠIT 
BEZPEČNOST I DOPRAVU

HUSTOPEČE UCTILY PAMÁTKU 
T. G. MASARYKA

UČITELÉ SE POSTAVILI ZA KATEDRU, 
ŽÁCI USEDLI DO LAVIC

DĚTI ZE ŠKOLEK VÍTALY PODZIM 
DÝŇOVÁNÍM

HUSTOPEČŠTÍ ATLETI PŘIVEZLI TŘI 
ZLATA Z EVROPSKÝCH HER 

ROČNÍK 2017 . ČÍSLO 10
ZDARMA



sobota 11. 11. 2017 od 10:00 Hustopeče 
ochutnávka mladých vín ve stanu na náměstí
slavnostní fanfáry z oken radnice
sv. Martin na bílém koni
cimbálová muzika

městí

16.00  NEZBEDNÉ POHÁDKY 
- pásmo pohádek pro nejmenší

18.00     PĚNA DNÍ 
- fi lm Francie, Belgie (2013)

20.30  VELKÁ NÁDHERA 
- fi lm Itálie Francie (2013)

Symbolické vstupné na 
jednotlivé fi lmy 30Kč.
Ke každé vstupence pohárek
svařáku zdarma. Pro děti ovocný čaj.
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Vážení spoluobčané,
řada z  nás byla v  očekávání krásného babího 

léta zaskočena chladným podzimním počasím. To 
se naštěstí koncem měsíce přece jenom umoudřilo 
a paprsky sluníčka prospěly nejen nám, lidem, ale 
celé přírodě. Vinaři vyrazili houfně do vinohradů, 
zahrádkáři na políčka a zahrádky. Dočkali se 
i houbaři. Sociální sítě zaplavily fotografie košíků 
plných rozmanitých hub.

Začátek záři patří pravidelně Ovčímu bálu. 
Všehoschopní opět nezklamali. Příjemná 
atmosféra, hudba, tanec, jídlo i pití, posezení 
a klábosení s  přáteli. A k  tomu dobrovolné, leč 
povinné vstupné, které bude použito na výsadbu 
vrb. Pohádkové bytosti uvítaly podzim na 
Křížovém kopci o týden později, než měly v plánu 
(kvůli počasí), ochotnický divadelní soubor 
FOOR se svým Jeppe z  Vršku pobavil místní 
i přespolní ve společenském domě. V den státního 
svátku 28. září se uskutečnila vernisáž v  MMG, 
koncert smyčcového kvarteta v chrámu sv. Václava a sv. Anežky České a ještě byla oficiálně otevřena 
Hustopečská mandlárna. Dětské krojované hody vyšly tentokrát až na první říjnovou neděli. Fotbalisté, 
házenkáři, stolní tenisté, atleti a další sportovci o sobě také dávali vědět. Zkrátka a dobře, každý si mohl 
v Hustopečích vybrat podle zájmu či nálady.

Hustopeče si připomněly 80. výročí úmrtí prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, 130 let 
od úmrtí jeho matky Terezie a 110 let od úmrtí otce Josefa. V několika reprízách uvedla Česká televize 
k tomuto výročí dokument Místopis T. G. M., který natáčela také v Hustopečích. Nalézt ho můžete na 
jejích webových stránkách.   

Na posledním jednání městského zastupitelstva se ze zdravotních důvodů vzdal funkce zastupitele Mgr. 
Miroslav Patloka. Na tomto místě bych mu ráda poděkovala za mnohaletou práci v místní samosprávě.

Vážení spoluobčané,
ve dnech 20. a 21. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Často slýchám, že 

volby jsou k ničemu, že ten můj jeden hlas stejně nic nezmění. Nálady v naší společnosti jsou skeptické 
a lidé přestávají věřit v  ideály. Volby jsou svobodné a dobrovolné, to je pravda. Právě proto, že mám 
možnost svobodné volby a na této zemi mi záleží, půjdu k volbám. 

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.

Měsíčník Hustopečské listy 

Periodický tisk územního

samosprávného celku.

Vydává město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 

693 17, IČ: 00283193

Redakční rada: 

Vedoucí vydání: Jana Hrádková 

Redaktorka: Nina Veselá

Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby 

krátit příspěvky. Nevyžádané rukopisy 

a obrazový materiál redakce nevrací. 

Grafi ka: Barbora Kosinová

Titulní foto: Nina Veselá

Zaregistrováno MK ČR E 11775 

Vydáno: 6. 10. 2017

Distribuce: do 8. 10. 2017

Uzávěrka příštího čísla: 20. 10. 2017

Kritické články do: 13. 10. 2017

Příští číslo vychází: 3. 11. 2017

Náklad: 2.750 ks

Tisk:

Tiskárna CCB, spol. s r.o.,

Okružní 19, 638 00 Brno

tel.: +420 604 210 059 

Místo vydání: Hustopeče

Podávání novinových zásilek povoleno českou 

poštou s.p. Odštěpný závod Jižní Morava, 

ředitelství v Brně, č.j. P/2 - 1936/95 ze 

dne 16. 5. 1995.

Kontakt na redakci HL a Htv:

Dukelské nám. 22 Hustopeče 693 17

Inzerce:  519 441 008

 inzerce@hustopece.cz  

Redakce:  519 441 028

 724 307 630

 listy@hustopece.cz 

Studio Htv:  519 441 068

 htv@hustopece.cz

www.hustopece.cz/aktualne

Dotazy k distribuci:

Jiří Čado, tel.: 603 206 017

fo
to

: M
ic

ha
l H

or
ák



HUSTOPEČSKÉ LISTY    10 | 17STR 2

Začala stavba nového Centra volného 

času Pavučina. V  pátek 8. září předali 

zaměstnanci Pavučiny budovu do rukou 

stavební fi rmy. Výstavba zbrusu nové budovy 

je dlouhodobě plánovanou investicí města. 

„Prvotně proběhne demolice, pak se začnou 

stavět základy a postaví se nová dvoupatrová 

budova,“ uvedl vedoucí CVČ Pavučina Petr 

Fridrich. 

Příjemný areál Pavučiny využívají děti 

i jejich rodiče k návštěvám během celého roku 

a svůj čas v něm strávilo několik generací dětí. 

„Není jednoduché opouštět něco, kde jste 

nechali kus života a dívat se na to, že to má jít 

k  zemi. Ale ta víra v  to, že ten nový domeček 

bude mít stejnou atmosféru, kterou do něj lidi 

v  nesou a budou se sem rádi vracet, je veliká 

a my se na to těšíme,“ řekla pedagožka Ingrid 

Florusová. 

Zájemci o kroužky se nemusí bát, nabídka 

aktivit pokračuje jako doposud. Od 4. září je 

možnost přihlašovat se do vypsaných kroužků. 

„Máme jich o něco víc než vloni. Celkem 51, 

když počítám i kroužky v okolních obcích,“ řekl 

Fridrich. Všechny se budou konat v náhradních 

prostorech. „Na kulturní středisko se stěhuje 

taneční kroužek, v M-klubu bude keramika, 

výtvarná činnost, fotografi cký kroužek 

a v knihovně bude kytara, šachy a Šikulky.“  

Chovatelské kroužky se budou i nadále 

konat v  areálu Pavučiny, pro svou potřebu 

budou částečně využívat prostory Halp 

Printu. „O zvířata bude i nadále postaráno,“ 

dodal Fridrich. Kvůli stavbě je ovšem nutné 

v areálu počítat s omezením pohybu. „Prosím 

návštěvníky, aby nevyužívali hlavní vchod, ale 

aby chodili dovnitř za budovou Halp Printu. 

Musí počítat s  tím, že tady bude čilý stavební 

ruch,“ uzavřel Fridrich.    

-ves-

Z
dr

oj
: V

er
on

ik
a 

N
ov

ák
ov

á

Z jednání rady
73. schůze Rady města Hustopeče se 

konala v pondělí 11. a pokračovala v úterý 12. 

září 2017. 

Sedm kamer bude pokrývat Dukelské 

náměstí

Zavedení kamerového systému je 

dlouhodobou součástí plánu na zvýšení 

bezpečnosti ve městě Hustopeče. V blízké 

době bude na Dukelském náměstí rozmístěno 

sedm kamer, jedna z  nich bude částečně 

pokrývat ulici Mrštíkovu. Předpokládá se, 

že jde o první etapu, druhá etapa se bude 

týkat autobusového a vlakového nádraží, 

okolí ZŠ Komenského a ubytovny Mostař. 

Kamerový systém buduje, provozuje a bude 

na něj dohlížet Městská policie Hustopeče. 

Nebude fungovat jako on-line systém, který 

by neustále sledoval policista, ale incidenty 

se budou vyhledávat podle potřeby. „Snaha 

o vybudování kamerového systému vzbudila 

různé ohlasy. Jsme přesvědčeni, že bude 

sloužit tomu, čemu má – ochraně obyvatel 

a majetku,“ řekla starostka Hana Potměšilová.

Do budoucna se plánuje úplné pokrytí 

města, které bude navazovat na budování 

metropolitní sítě. Kamery budou řízeny 

inteligentním systémem a budou se podílet 

na řízení dopravy, usměrňování provozu či 

sledování obsazenosti parkovacích ploch. 

Rozšíření biocentra na Křížovém kopci bude 

hotovo do konce roku

O veřejnou zakázku Hustopeče: Křížový 

kopec – rozšíření biocentra projevilo zájem 

sedm uchazečů. Nakonec se na ní budou 

podílet dvě fi rmy. První se postará o vegetační 

úpravy – výsadba aleje, dřevin, ovocných 

stromů a trávníku v  hodnotě přes 1 milion 

korun, částka bude dotovaná Operačním 

programem životního prostředí. 

Druhá vybraná fi rma bude mít na 

starost terénní úpravy – hnízdní stěnu, cesty 

pro pěší a sbírku stepních rostlin. Město 

žádalo o dotaci, bohužel neúspěšně, částka 

800 tisíc korun půjde z rozpočtu. „Revitalizace 

Křížového vrchu začala před několika lety. 

Chceme, aby tento jediný městský lesopark 

nabídl lidem místo k  procházkám a relaxaci,“ 

řekl místostarosta Bořivoj Švásta. 

Práce na budování záchytných parkovišť 

začnou brzy

Město Hustopeče bylo úspěšné v  žádosti 

o dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj 

na vybudování přestupního terminálu 

v  Hustopečích. Nová parkoviště vzniknou 

v  ulicích Nádražní, Vinařská a Bratislavská. 

Vedení města vybralo z  deseti nabídek tu 

nejvhodnější, vítězný uchazeč snížil původní 

plánovanou částku téměř o sedm milionů 

korun. Současné náklady na projekt jsou tedy 

necelých deset milionů korun. Dokončení 

parkovišť se předpokládá do konce roku 2018.

-ves-

Z MĚSTA

Z jednání zastupitelstva
XXV. zasedání Zastupitelstva města 

Hustopeče se konalo ve čtvrtek 7. září. 

Řešili příjezdovou komunikaci k plánované 

výstavbě na Křížovém vrchu, schvalovali 

dotace z  rozpočtu města, podmínky úvěru na 

investiční akce či směnu pozemků pro nový 

kruhový objezd směrem na Velké Němčice.

Podle schváleného územního plánu 

z  roku 2013 vzniknou nové domy v  lokalitě 

Křížový vrch. I přes kladnou expertní analýzu 

se obyvatelé ulice Kpt. Jaroše stále obávají 

zvýšeného dopravního zatížení, které by 

mohlo způsobit například praskání zdí domů. 

Zastupitelé po bouřlivé diskusi usnesením 

pověřili dva radní, kteří se budou problematice 

dále věnovat.

Jednat budou i se zástupci obyvatel z ulice 

Kpt. Jaroše. Nový kruhový objezd  vznikne 

směrem na Velké Němčice, před fi rmou 

Westfalia.  Pro jeho vybudování zastupitelé 

schválili nezbytnou směnu pozemků, 

smlouvy o smlouvě budoucí darovací i kupní, 

které řeší vlastnické vztahy. Objezd spolu 

s  pozemkem, které město koupilo v  loňském 

roce, v  budoucnu sníží dopravní zatížení 

Hustopečí. Zastupitelé vedli dlouhou diskuzi 

o fi nancování okružní křižovatky i nové 

komunikace.

Rozpočet města podpořil jedenáct 

žadatelů o dotaci. Mezi nimi jsou například 

sportovci, farnosti či organizace poskytující 

sociální a pečovatelské služby. Peníze nestačily 

pro všechny subjekty a zastupitelé rozhodli 

o navýšení ještě o téměř 37 tisíc korun.

Ze zdravotních důvodů rezignoval na post 

zastupitele Mgr. Miroslav Patloka. Ten v  této 

roli působil patnáct let a zastupitelé mu za 

jeho práci poděkovali potleskem. Nástupce 

z  řad jeho spolustraníků bude jasný na 

dalším jednání. Příště se zastupitelé sejdou ve 

čtvrtek 19. října.                                                                 -hrad-

Pavučina se loučí se starou budovou
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U Lipovky je šest nových parkovacích míst

Hustopeče uctily památku T. G. Masaryka

Hřiště, kterému každý místní neřekne jinak 

než Lipovka, patří mezi nejvyužívanější ve 

městě. Nachází se zde dopravní hřiště, dětské 

hřiště a areál určený na různé sportovní aktivity. 

V  minulých měsících byl z  ulice Komenského 

vybudován přechod pro chodce. „Na tomto 

přechodu vznikne veřejné osvětlení tak, aby 

tady bylo bezpečno,“ dodal vedoucí městských 

služeb Ivan Chrastina. Přechod bude osvětlen 

díky dotačnímu programu společnosti ČEZ. 

Nyní zde zaměstnanci Městských služeb 

Hustopeče vybudovali parkovací stání. 

„Předtím tady byla pouze zpevněná plocha, 

která byla nevhodná. Během nepříznivého 

počasí rozvážela auta nepořádek po celé ulici,“ 

řekl Chrastina. Návštěvníci Lipovky mají nyní 

k dispozici šest podélných parkovacích míst.

-ves--

V úterý 26. září pořádalo město Hustopeče 

pietní akt k připomínce 80. výročí úmrtí 

Tomáše Garrigua Masaryka, 130. výročí úmrtí 

jeho matky Terezie a 110. výročí úmrtí jeho 

otce Josefa, který se konal u památníku na 

Masarykově náměstí za přítomnosti dětí, 

obyvatel i zástupců města. O hudební doprovod 

se postarala školní kapela z Gymnázia T. G. 

Masaryka. 

„Pokusme se připomenout, čím byl, čím 

je a čím by měla být postava prezidenta 

osvoboditele pro nás, pro občany Hustopečí, 

rodného města jeho matky Terezie. Tedy 

města, které ho pokládalo za svého,“ těmito 

slovy zahájila akt starostka Hana Potměšilová.  

Kořeny prvního prezidenta Československé 

republiky Tomáše Garrigua Masaryka jsou 

s městem Hustopeče pevně spjaty. Nachází 

se zde rodný dům jeho matky, v letech 1861 

- 1863 zde Masaryk studoval na piaristické 

reálce. Na hustopečském městském hřbitově 

jsou pohřbeni oba Masarykovi rodiče. Ale 

Masarykův odkaz je patrný napříč hranicemi. 

„Je to odkaz politika, demokrata, humanisty. 

Politika, který měl plno ideálů a myslel na 

blaho svého národa, což poznamenalo celou 

první republiku a vývoj Československého 

státu,“ dodala Potměšilová. 

Pietního aktu se zúčastnili i zástupci ze 

slovenského města Kopčany, kde se narodil 

Masarykův otec Josef. „Slováci Masaryka velmi 

potřebovali, daleko více než Češi. Symbolizuje 

pro nás skutečně vrcholnou osobnost našich 

společných dějin,“ řekl předseda o. s. Hrúdy 

Josef Michaláč. 

Významná místa Masarykovy historie 

v Hustopečích mapuje naučná stezka, která 

začíná u hlavní silnice v blízkosti autobusového 

nádraží, přímo před budovou kina. 

-ves-
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U Lipovky se bude lépe parkovat.

Pietní akt se konal na Masarykově náměstí.

Den sociálních služeb představil regionální poskytovatele  
V  pondělí 25. září pořádal Sociální odbor 

města Hustopeče každoroční akci Den 

sociálních služeb. Na Dukelském náměstí 

bylo 16 stánků a svoje služby zde prezentovali 

poskytovatelé z  celého regionu. „Chceme 

zájemcům přiblížit náplň práce provozovatelů 

těchto služeb, aby věděli, co to vlastně obnáší 

a na koho se v případě potřeby mohou obrátit,“ 

vysvětlila za organizátory Antonie Koblihová.

V  rámci doprovodného programu 

vystoupily děti z  obou mateřských školek 

– U Rybiček a Pastelka, a také žáci ZUŠ 

Hustopeče. Kromě toho celým dnem hudebně 

provázel Marek Vejpustek. Během dopoledne 

se konalo slavnostní vyhlášení výsledků 

výtvarné soutěže Pomoc druhým. „Soutěž 

jsme vyhlásili prvním rokem. Oslovili jsme 

všechny hustopečské školy, od mateřských po 

střední. Děti měly výtvarně zpracovat téma 

Jak pomáháme druhým. Jsme moc rádi, že se 

školy, a hlavně děti, zapojily a vzniklo mnoho 

krásných prací,“ dodala Koblihová. 

V  jednotlivých stáncích poskytovatelů se 

mohli návštěvníci dozvědět, jakou službu 

nabízí, zakoupit si výrobek od klientů a také si 

vyzkoušet, jaké je to žít s nějakým hendikepem. 

Přestože počasí nepřálo, akci navštívila řada 

dětí ze škol i další zájemci. 
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Výtvarné soutěže se zúčastnilo mnoho dětí.
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Učitelé se postavili za katedru, žáci usedli do lavic
„Jdeme na to.“  Těmito výstižnými slovy 

otevřel nový školní rok 2017/2018 ředitel ZŠ 

Komenského Miroslav Patloka. V pondělí 4. 

září se na obou základních školách, Nádražní 

a Komenského, konalo slavnostní zahájení, 

kterého se účastnili všichni žáci, učitelé i řada 

rodičů. Většina dětí nastupovala do známého 

prostředí, ale pro téměř stovku hustopečských 

prvňáčků se jednalo o začátek nové etapy.

Na základní školu Komenského se 

přihlásilo  58 prvňáčků. Děti jsou rozděleny do 

dvou tříd. Na tento rekordní počet se musely 

připravit hlavně paní učitelky. „Letošní rok 

bude pro nás zajímavý, protože ten počet dětí 

je neobvyklý. Bude to asi trochu jiná práce,“ 

uvedla učitelka Marcela Ivičičová.

„Mám pro vás jednu dobrou a jednu 

špatnou zprávu. Tou špatnou je, že právě 

skončily prázdniny, a tou dobrou je, že jsme 

na vás ve škole perfektně připravení,“ přivítala 

děti ředitelka ZŠ Nádražní Iva Matějíčková. 

Pozornost věnovala zejména prvňáčkům, pro 

které bylo dnes všechno nové. „V letošním 

školním roce máme dvě první třídy, do kterých 

nastupuje celkem třicet šest žáků,“ doplnila 

Matějíčková.

Také místostarosta Bořivoj Švásta popřál 

dětem pohodový školní rok. Zmínil i omezení 

související se stavbou nové budovy Centra 

volného času Pavučina. „V září zahájí stavební 

fi rma bourací práce, ale zájmové kroužky tím 

neutrpí. Přesunou se do knihovny, M-klubu 

nebo do kulturního střediska,“ ujistil děti 

Švásta.

Všem, nejen prvňáčkům, přejeme úspěšné 

vykročení do školního roku!                     -ves-, -hrad-
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Prvňáčci už jsou ve svých třídách.

Díl 6.: Sociální odbor
V  šestém díle našeho seriálu o Městském 

úřadu Hustopeče vám představíme 

zaměstnance a agendu Sociálního odboru. 

Na Sociálním odboru města Hustopeče 

pracuje 13 zaměstnanců, z toho osm je přímo 

v  budově úřadu a zbylých pět zaměstnanců 

působí v  rámci Penzionu a Pečovatelské 

služby. Stěžejní agendy odboru se zabývají 

sociálně-právní ochranou dětí, sociální prací 

ve městě a okolních obcích, kurátorstvím 

a provozováním Penzionu pro důchodce. 

„Na úřadě vykonáváme většinou práci státní 

správy a na Penzionu samosprávy – ubytování 

seniorů a pečovatelskou službu,“ doplnil 

vedoucí odboru Tomáš Laz. Pečovatelská 

služba poskytuje úkony zejména 

nesoběstačným klientům, kteří se o sebe 

nedokáží postarat, žijí ve své domácnosti 

a nechtějí nebo nemohou odejít do sociální 

pobytové služby. Zájem o tuto službu enormně 

vzrůstá, v současnosti ji v Hustopečích využívá 

přes 80 seniorů. „Jedná se hlavně o rozvoz 

obědů, zajištění osobní hygieny, nákupu či 

vyprání prádla,“ dodal Laz. Vedoucí Laz je 

také koordinátorem komunitního plánování 

sociálních služeb. „Pokud zjistíme, že nějaká 

sociální služba tady v regionu silně absentuje, 

tak děláme kroky k  tomu, abychom zjistili, 

zdali je opravdu potřebná a pokud je, tak se 

ji snažíme zavést,“ vysvětlil. Poslední takto 

zavedenou sociální službou jsou sociálně-

terapeutické dílny v Brumovicích. 

Sociálně-právní ochranu dětí vykonává 

pět sociálních pracovnic - Antonie Koblihová, 

Bohdana Kezniklová, Zuzana Frýbertová, 

Ivona Blažková a Pavla Formánková. 

„Máme mezi sebe rozdělené obce a v  nich 

zabezpečujeme veškerou péči o rodinu 

a děti,“ řekla Antonie Koblihová. Tato péče se 

dá rozdělit do tří kategorií. První se zabývá 

krizovými situacemi v rodině a řeší výchovné, 

vzdělávací a zdravotní problémy. Druhá se 

týká trestně-právní problematiky a třetí 

kategorie pokrývá náhradní rodinnou péči. 

„Ta se zabývá dlouhodobou pěstounskou 

péčí, pěstounskou péčí na přechodnou dobu 

a adopcí. Klient se na nás může obrátit a my 

mu pomůžeme s administrativou. Provedeme 

i vlastní šetření v rodině a formuláře předáme 

na Krajský úřad Brno, kde se rozhoduje 

o zařazení do evidence vhodných náhradních 

rodičů,“ doplnila Koblihová. 

V  trestně-právní oblasti pracují 

zaměstnankyně jako sociální kurátorky 

pro děti. Většinou jde o děti, které mají 

nějaké výchovné problémy, jako záškoláctví, 

požívání drog nebo konají přestupky. 

„V těchto případech se účastníme řízení na 

policii, u soudu nebo u správních orgánů, 

které řeší přestupky. Také při řešení těchto 

problémů spolupracujeme s  rodiči, rodinou, 

ale i s  dalšími zařízeními“ vysvětlila Zuzana 

Frýbertová. 

Kategorie sociálně-právní ochrany dětí 

řeší krizové situace v  rodině. Rodiny mohou 

sociální pracovnice oslovit přímo, nebo je 

kontaktují soudy, když je ustanoví soudním 

opatrovníkem k zastupování dítěte v soudním 

jednání. „Poté se můžeme k  dané situaci 

vyjadřovat, podávat návrhy, připomínky 

a podněty. Pracujeme s  rodinami, které se 

ocitnou v  nějaké tíživé rodinné situaci. Dítě 

zastupujeme do vynesení rozsudku,“ řekla 

Ivona Blažková.  

Poměrně novou agendu má na starosti 

Pavel Furch. Mohou se na něj obracet všichni 

lidé, kteří se ocitnou v  tíživé sociální situaci. 

„Pomáhám například seniorům hledat domov 

seniorů či různá další pobytová zařízení, také 

dospělým hledat azylové domy. Pomáhám 

i s vyřizováním různých sociálních dávek, 

o které se žádá na úřadu práce,“ řekl Furch. 

„Vydávám i euroklíče, které jsou pro zdravotně 

postižené a dostanou se s  nimi na všechny 

veřejné záchodky, které jsou označeny 

logem euroklíče,“ dodal. Spolu s Michalem 

Vejpustkem se spolupodílí na agendě 

městských bytů s  regulovaným nájmem. 

Jedná se o ubytovnu Mostař, která má 25 bytů 

a slouží jako domov pro sociálně slabé. Má 

dvě části, jeden vchod pro matky s  dětmi 

a druhý pro standartní nájemníky. Dále šest 

startovacích bytů. „Jsou určené pro mladé 

rodiny a velmi žádané. Maximální obvyklá 

doba nájmu je dva roky,“ doplnil Vejpustek. 

Město dále vlastní šest bytů v ulici Smetanově, 

kde jsou ubytovaní dlouhodobí nájemníci.  

„Pracuji jako styčný důstojník v  předávání 

informací o haváriích, stavu bytů, problémech 

mezi nájemníky a městem. Také vše zajišťuji 

administrativně a předkládám radě města 

žádosti o byt,“ doplnil Vejpustek. 

Zaměstnanci sociálního odboru pořádají 

mimo svou pracovní náplň také řadu akcí, 

které mají informovat o službách v  regionu 

nebo pomoci tam, kde je to potřeba. Řeč 

je o Dni sociálních služeb a Kabelkománii. 

Dále připravují akce na Penzionu a pro děti 

ze sociálně slabých rodin. „Pro děti děláme 

předvánoční večírek, kde dostanou dárky, 

které jsme pro ně vybrali v  rámci městského 

úřadu. Také pro tyto děti pořádáme tábor,“ 

dodal Laz. 

V  příštím díle vám představíme agendu 

a zaměstnance Stavebního úřadu.

-ves-
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Aleš Janšta in memoriam
Letos na svátek sv. Václava uplynulo 90 let od 

narození pedagoga, výtvarníka, divadelníka, 

muzejního pracovníka a v  neposlední řadě 

čestného občana města - Aleše Janšty.    

Aleš Janšta se narodil 28. září 1927 v  obci 

Zlatná na Ostrově (maďarsky Aranyos) v krajině 

rajské přírody Žitného ostrova, kde jeho 

tatínek Karel působil jako četník a maminka 

Jana, absolventka brněnské Vesny, vyučovala 

na zdejší škole ruční práce.

Krajina dětství byla Aleši Janštovi 

úžasnou učebnicí a prostředí vodního živlu 

obklopeného divokou vegetací a osídlenou 

množstvím ptactva a zvěře jej ovlivnilo na 

celý život. Radostné dětství a citlivé vedení ze 

strany rodičů v  něm vytvořilo pozitivní vztah 

ke všemu živému.

Malá dědinka Zlatná mu poskytovala 

i bohatý „národopisný“ materiál, převládající 

skupinu obyvatel tvořili Maďaři, k  tomu se 

družili Romové a Židé. Češi zde tvořili jen zcela 

marginální skupinku pozůstávající z  četníků 

a fi nanců.

V  roce 1936 se Janštovi odstěhovali 

do Klobouk u Brna. Zde to zpočátku – 

jako absolvent slovenských škol – neměl 

Aleš Janšta jednoduché. Problémem byl 

především písemný projev v  českém jazyce. 

Přesun na Moravu znamenal i konfrontaci 

s  jinými skutečnostmi: nebyla to již krajina 

nespoutaných živlů, ale krajina, v níž byl každý 

kousek země - včetně lidí - kultivován po celé 

generace. 

Okupace a následná válka poznamenaly 

všechny oblasti života a odrazily se mj. na 

drastickém omezení vzdělání a výběru 

povolání. Aleš Janšta se rozhodoval mezi 

profesí fotografa nebo malíře. Rozhodujícím 

momentem se stala skutečnost, že v blízkosti 

tehdejšího Janštova bydliště měl živnost starý 

malíř, absolvent tzv. vídeňské školy, který mu 

díky své erudici umožnil poznat řemeslo v celé 

šíři. Nutno dodat, že A. Janšta měl k  výtvarné 

činnosti všechny potřebné předpoklady: tedy 

především talent, píli, a „tu nepochopitelnou 

potřebu pokreslit kdejaký kousek papíru 

a věnovat tomu všemu tolik času…“ Budoucího 

malíře výrazně ovlivnily i návštěvy u movitých 

a uměnímilovných příbuzných: „Možnost 

vidět originály Špály, Janeweina, Lady 

i Váchala určitě nezůstaly bez vlivu. Trvalým 

průvodcem mi byli obdivovaní ilustrátoři 

Mánes a Kašpar, stejně jako knihy podněcující 

fantazii a myšlení.“

Po základní prezenční službě (1948–1950) 

nastoupil Aleš Janšta do Učňovské školy 

v  Hustopečích (dnes SOŠ a SOU Hustopeče 

na Masarykově náměstí) jako mistr 

odborného výcviku a posléze jako učitel 

odborných a technických předmětů. V  letech 

1961–1969 působil jako vedoucí učiliště. 

Z  tohoto postu jej smetl kritický postoj ke 

vstupu okupačních vojsk do tehdejšího 

„dubčekovského“ Československa a následná 

normalizace. Nadále pak na SOU pracoval 

jako pedagog, a to až do odchodu do důchodu 

v  roce 1990. Za 35 let práce v  učňovském 

školství mu rukama prošlo 3 500 absolventů.

Janšta se však v Hustopečích zdaleka 

nevěnoval jen pedagogické činnosti. V  50. 

letech se začal scházet se zdejšími umělecky 

založenými lidmi a po příchodu výtvarníka 

Jaroslava Bedřicha došlo k  vytvoření skupiny 

malířů, která od roku 1971 začala pořádat 

pravidelné výstavy prací svých členů, jež se 

zpočátku konaly ve Společenském domě a od 

roku 1994 v domě U Synků. 

Vedle malířství bylo další láskou Aleše 

Janšty ochotnické divadlo, kterému se 

díky své matce věnoval od dětského věku. 

V  Hustopečích se jeho divadelní aktivity 

rozšířily o návrhy výprav a práci maskéra. 

Od činnosti divadelníka to A. Janšta neměl 

daleko ke spoluúčastí na organizování různých 

společenských aktivit, z nichž nejvýznamnější 

byly roku 1995 Burčákové slavnosti, které se 

časem staly největší akcí pořádanou městem 

Hustopeče. 

Už od dětství provázel A. Janštu hluboký 

zájem o historii. Ten zúročil po odchodu do 

důchodu, kdy začal na půdě hustopečské 

radnice třídit zbytky kdysi bohatého 

městského archivu, které byly uloženy ve 

vyřazených skříních. Tato činnost vyústila roku 

1994 do otevření síně tradic v přízemí radnice, 

na níž se v  roce 1999 navázalo založením 

zdejšího muzea.    

Při tomto bohatém výčtu není divu, 

že město Hustopeče ocenilo významnou 

a neúnavnou  činnost Aleše Janšty a za kulturní 

a popularizační přínos mu roku 1994 udělilo 

čestné občanství.

Aleš Janšta odešel na věčnost v  noci na 

pondělí 25. května 2014. Krása zachycená 

na jeho kultivovaných obrazech rodného 

kraje a světlá vzpomínka na člověka, který 

si navzdory nepřízním osudu dokázal 

zachovat entuziasmus, ušlechtilost, laskavost 

a idealismus, nám zůstávají.

Soňa Nezhodová, 

vedoucí Městského muzea 

a galerie Hustopeče
Fo

to
:a

rc
hi

v 
M

M
G

 H
us

to
pe

če

Aleš Janšta (vlevo) v divadelním představením 

Hrom do sudu z roku 1959.

Novou cílovou skupinou, které se od září 

tohoto roku věnuje Girasole, sdružení pro 

pomoc a rozvoj z. s., jsou laičtí (domácí) 

pečující. Díky podpoře Evropského sociálního 

fondu se mohou pečující při své práci 

spolehnout na pomoc profesionálního týmu 

a obracet se na něj vždy, když si s  něčím neví 

rady. „Pečující jsou při své práci vystaveni 

různým rizikům a potížím. Patří mezi ně 

například neznalost manipulace a polohování, 

špatná orientace v systému sociálních dávek 

a příspěvků, či stres z neznámého. Proto jsme 

pro ně připravili tým odborníků, kteří jim 

mohou poradit jak po telefonu, tak osobně 

v místě  jejich bydliště,“ řekl ředitel spolku 

Miroslav Prchal.

V týmu, který se stará o pečující, se nachází 

sociální pracovníci, zdravotní sestra, lékař 

nebo psycholog. Sami pečující nebo i zástupci 

obcí na Hustopečsku mohou využít pomoci tzv. 

koordinátora podpory, odborného sociálního 

poradce, který zdarma poskytne potřebné 

informace ze sociální oblasti.

„Souběžně s  tímto projektem otevíráme 

také možnosti domácí hospicové péče, která 

má za úkol zajistit důstojné prožití poslední 

fáze života člověka. Kromě paliativní péče 

(léčbě bolesti) a 24 hodinové telefonické 

pohotovosti zdravotního personálu, 

poskytujeme také možnost zapůjčení 

zdravotnických pomůcek. Velkou výhodou je 

provázanost a koordinovanost našich služeb, 

jak zdravotních, tak sociálních, ve prospěch 

nemocného i jeho rodiny.“ uvedl dále Prchal. 

Důležitým prvkem v projektu je vzdělávací 

program pro pečující, kde v rámci teoretických 

i praktických nácviků získají pečující 

základní informace z  oblasti ošetřování, 

etiky, psychologie, sociálních dávek, teologie 

a zdravotnictví. Tyto odborně vedené kurzy 

jsou víkendové.  Pečování je nelehká úloha. 

Ne každý z nás je připraven ji zvládnout. 

Můžete se obrátit na sdružení Girasole, které je 

připraveno vám pomoci.  

Miroslav Prchal, předseda spolku Girasole

Nová služba zvýší kvalitu života domácích pečujících
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Městu pod Křížovým kopcem

Jak poslední hrozen vinohradu

jak píseň zapomenutého sadu

šeptáš sen jarního času

rozhlížejíc se mezi Brnem a Vídní,

v kraji, který tolik žízní

pít ze studánky jasu.

Ty, město ve slunečné výhni.

Svými čtvero branami

vyšlo jsi z hradeb staletých,

hřejíc se v lesku c. k. hejtmanství

teskníš nad všemi ztrátami,

voníš sklepy na Turhandlích

a tiše tajíš trhů tajemství.

Ty, město vinic bohatých.

Šňoříš se skvosty honosnými

jako ten dům s arkádami

a zdmi vznostně klenutými,

jenž vrcholem své elegance

vábí od dob renesance

čeká na své velké šance.

Ty, město se sklepy vinařskými.

Těch dějů podivných,

co mužů slovutných -

Tomáš, Filip, Alfons - 

kráčelo tvým náměstím,

však osud zavál na ně stín,

teď svatostánek na něm září.

Ty, město mnoha tváří.

Ze sadů tvých 

hor viničných

vroucí prosba letí -

Ó, pane, žehnej

tomu městu mému,

jeho lidu všemu,

ať pokora je šlechtí,

od pokrytců je chraň,

pravdu věrně braň,

nechť je také při tom

neochvějný strážce jeho

věrný bůžek Triton.

Jan Horák, Boleradice

Městská knihovna je součástí Centra 

volného času Hustopeče, které je příspěvkovou 

organizací města. Knihovna poskytuje 

celoročně bohatý program aktivit pro širokou 

veřejnost. Z  její nabídky si může vybrat 

každý, myslí na všechny věkové kategorie. 

S knihovnou lze žít od mala až do seniorského 

věku, pro každého máme něco.

Pro ty nejmenší je zde k dispozici Mateřské 

centrum Cipísek, kde si děti mohou zařádit 

v pěkně vybavené herně. V  letošním školním 

roce pro ně připravujeme od října každé 

pondělí cvičení maminek s  dětmi a každý 

čtvrtek výtvarnou činnost. Při cestě z Cipíska se 

mohou maminky s  dětmi zastavit v  knihovně 

a vybrat nějaké pěkné leporelo, nejvíc jsou 

v oblibě ty zvukové.

Když děti začnou navštěvovat mateřskou 

školu, do knihovny zavítají s  paní učitelkou 

ať už pro knihu k  předčítání ve školce nebo 

na některou z  besed. Děti se zde seznamují 

s  knihovnou, jejím uspořádáním a tím, co 

všechno zde najdou. Nabídka besed pro školy 

je široká, lze ji nalézt na našich webových 

stránkách. Velké oblibě se těší třeba besedy „Už 

vím, co si přečtu“, kde dětem doporučujeme, 

které knihy by se jim mohly líbit nebo třeba 

povídání „Pověsti našeho regionu“. Na 

základě besed se nám žáci do knihovny vracejí 

a požadují tituly, které je při návštěvě zaujaly. 

Zvláštní čtenářskou péči je třeba věnovat 

teenagerům, ale i těm máme co nabídnout. 

Nakupujeme pro ně současnou fantasy 

literaturu, dobrodružné romány, romány pro 

dívky a jiné. I když si někteří myslí, že knihovna 

jde mimo ně, stejně si k nám pak přijdou pro 

doporučenou četbu do školy, mnozí pak i pro 

něco k  oddychu. A když přejdou na vysokou 

školu, jsou nejširší skupinou, která využívá 

naší meziknihovní výpůjční služby. V  rámci 

této služby objednáváme k  vypůjčení tituly, 

které naše knihovna nemá ve svém fondu. 

V  loňském roce například jsme vyřídili kolem 

200 požadavků MVS.

Ve středním věku by se zdálo, že moc času 

na čtení není, ale ti, co jsou zvyklí knihovnu 

navštěvovat od malička, si chodí vypůjčovat 

i v tomto životním úseku a nemohou bez knihy 

být. Knihovna v  Hustopečích jim má opravdu 

co poskytnout. Snažíme se nakupovat novinky 

a vyhovíme i většině požadavků od čtenářů. 

Rozsáhlou skupinou obyvatel využívajících 

služeb knihovny, je seniorská populace. I pro 

ně máme nabídku. Kromě půjčování mohou 

navštěvovat Virtuální univerzitu třetího věku, 

kterou pro ně zprostředkováváme a v současné 

době ji navštěvuje okolo 25 uchazečů. Od října 

nás čeká další semestr, jehož tématem bude 

„Lidské zdraví“. V  letošním roce proběhl také 

kurz Trénování paměti.

Široká veřejnost může navštěvovat výstavy, 

které každý měsíc instalujeme ve vestibulu 

knihovny a poskytujeme zde prostor převážně 

amatérským umělcům. Dále každý měsíc 

lze zajít na zajímavou přednášku. Fandové 

literatury se jednou za dva měsíce mohou 

setkat v naší Literární kavárně s některým z jim 

známých či méně známých autorů. V nedávno 

uplynulé době u nás hostovali např. František 

Niedl, Alena Mornštajnová, Alena Jakoubková 

a jiní. I v  budoucnu se čtenářští nadšenci 

mohou těšit na zajímavé tváře.

Na své si v  knihovně přijdou i zájemci 

o rukodělnou činnost. Již druhým rokem bude 

od října pokračovat kurz háčkování, chybět 

nebude ani předvánoční dílnička či minikurz 

korálkování  a drátkování.

Městská knihovna Hustopeče nabízí 

širokou škálu akcí, ale nelze zapomínat na 

to, že hlavním posláním knihovny vždy bylo 

a je poskytování výpůjčních služeb. A že i tyto 

služby v  Hustopečích zvládají na jedničku, 

o tom svědčí stále narůstající počet čtenářů, 

a to nejen hustopečských, ale i z okolních obcí, 

ale také ocenění, kterého se nám za loňský rok 

dostalo. V prosinci jsme se v Moravské zemské 

knihovně v Brně zúčastnili slavnostního 

setkání profesionálních knihoven, na kterém 

jsme převzali ocenění knihovny za okres 

Břeclav, ale také jsme byli vyhlášeni nejlepší 

knihovnou Jihomoravského kraje za rok 2016, 

což nás velmi potěšilo. 

Takových výsledků bychom jen stěží dosáhli 

bez příznivé fi nanční podpory města. Díky 

ní můžeme našim návštěvníkům nabídnout 

jak spoustu novinek z knižního trhu, tak řadu 

setkání se zajímavými osobnostmi na našich 

akcích. Za to patří představitelům města 

veliký dík, neboť kultura je odrazem vyspělosti 

společnosti. Budeme i nadále usilovat o to, aby 

u nás lidé nacházeli nejen knihy, ale i duševní 

klid a pohodu.

Jitka Horáková, knihovnice

V knihovně se stále něco děje

Město Hustopeče, komise pro seniory a handicapované občany, zve na 

POSEZENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ 
v úterý 24. října 2017 od 17.00 hodin 

ve školní jídelně Základní školy Komenského

V programu vystoupí dechová hudba SKLEPANKA. 

Vstup volný, drobné občerstvení zajištěno, tombola. 

Případné informace na tel.: 775 095 525 (M. Ondrová, předsedkyně komise)



STR 7HUSTOPEČSKÉ LISTY    10 | 17

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Adrenalinová jízda na in-line bruslích vedla Němčičkami

Třetí říjnový víkend hostily Němčičky již 

popáté závod Inline Alpine Slalome. V sobotu 

se jel závod českého poháru s  mezinárodní 

účastí a v  neděli fi nále světového poháru. 

„Sportovci na in-line bruslích jedou, podle 

vzoru zimního slalomu, závod na asfaltovém 

povrchu, z  kopce dolů, mezi brankami,“ 

vysvětlila organizátorka Renata Podešťová 

z TJ Sport Němčičky. První den byla potřeba 

několika větších ošetření, druhý den se 

sportovcům, přestože neustále vydatně pršelo, 

paradoxně tyto problémy vyhnuly. 

Oba dva dny soutěžilo kolem 150 závodníků, 

velká byla i mezinárodní účast. O vítězství 

soupeřili například sportovci ze Švýcarska, 

Lotyšska, Německa či Polska. V českém poháru 

startovala kategorie od dospělých po malé 

děti. Světový pohár byl určen závodníkům od 

13 let. „Závodníci jsou většinou lyžaři. Buď mají 

tento in-line slalom jako doplňkový sport nebo 

ho používají jako tréninkovou metodu v  létě. 

Pohyb simuluje jízdu na lyžích,“ vysvětlila 

Podešťová. 

Trasa závodu měla 300 m a vedla od 

Kulturního domu k  Obecnímu úřadu. Bylo 

na ní kolem 40 branek. Každý závod byl 

dvoukolový a pokaždé se přeskupovaly branky. 

Na správný průjezd brankami dohlížel celý 

tým lidí. „Diskvalifi kují se ti závodníci, kteří 

neprojedou brankou nebo v  bráně spadnou,“ 

dodala Podešťová. 

Nedělní fi nálový závod zamíchal celkovým 

pořadím Světového poháru. První místo si 

mezi ženami zajela Němka Ann-Krystin 

Wanzke. Za muže zvítězil Sven Ortel, také 

německý závodník. Velké gratulace směřovaly 

k  naší reprezentantce Gabriele Kuděláskové, 

která získala bronz. Pořadatelé velmi děkovali 

nejen svému týmu. „Také děkujeme občanům 

Němčiček za trpělivost s  omezeními, které 

tento závod provází,“ uzavřela Podešťová.  
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Závody odstartovaly děti.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Rekordní pokuty a výběr daní. Přesto se město zadlužuje

Výhodné úrokové sazby nahrávají investicím

Za pokuty z  radarů město předepsalo za 

23 měsíců provozu (k 8. 6. 2017) astronomickou 

částku 27, 2 miliónů korun. A letos předpokládá 

vybrat dalších minimálně 6 miliónů korun. 

„Historicky nejvyšší predikovaný daňový 

příjem města za posledních 10 let,“ tak uvedla 

vedoucí fi nančního odboru na zastupitelstvu 

města 7. 9. 2017 změnu rozpočtu města 

letošního roku a zastupitelé schválili navýšení 

daňových příjmů města o 5, 5 mil. Kč. Přeloženo 

do češtiny - ekonomika státu je tak dobrá, že se 

vybírá více daní a tím pádem jsou větší i příjmy 

našeho města. 

Za toto volební období odhaduji, že tyto dva 

mimořádné příjmy (pokuty a vyšší výběr daní) 

přinesou do rozpočtu částku cca 60 milionů Kč 

(ale i kdyby to bylo 50 miliónů). Kam se tyto 

peníze poděly?  Proč si město musí brát úvěr 

31 miliónů korun a na 8 let zadlužit město 

a na úrocích zaplatit 2 milióny korun, aby 

mohlo uskutečnit investici do rekonstrukce 

kina a do Centra volného času? O investici 

do CVČ nepochybuji a jsem rád, že jsme si 

ji z  opozičních lavic prosadili, ale to je jiný 

příběh. Shodou okolností jsou obě investice 

každá za cca 30 milionů Kč, takže by se daly 

pokrýt právě z výše uvedených „mimořádných“ 

příjmů. Ve výše uvedeném kontextu to není 

dobrá vizitka hospodaření našeho města. 

Jiří Kadrnka, zastupitel za Občanskou 

demokratickou stranu

V minulých letech se na celkových příjmech 

výrazně podílely i příjmy z  prodeje majetku. 

Podle údajů, které jsem získal z ekonomického 

odboru, činily tyto příjmy v  letech 2007 – 

2014 přibližně 80 milionů korun. I v  tomto 

období se přes výrazné posílení rozpočtu 

vyřizovaly úvěry.

Prostředky na údržbu, obnovu a budování 

města byly a jsou srovnatelné. Každá doba 

nabízí jiné podmínky, možnosti, příležitosti 

a je třeba tyto změny vnímat a reagovat na ně.

Věřím, že každé vedení města se snaží a mělo 

by přistupovat ke správě majetku jako řádný 

hospodář. Proto i my chceme využít aktuálně 

velmi nízkých úrokových sazeb (1,07 p. a.) 

při čerpání úvěru na rekonstrukci Pavučiny 

a jiných investičních akcí. Ty by měly v  roce 

2017 přesáhnout částku 117 milionů korun. 

Bořivoj Švásta, místostarosta města

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy z prodeje 6 659 34 167 21 249 7 397 1 822 5 469 2 224 1 161 975 826

majetku v tis. Kč

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

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

musí být materiály doručeny do termínu 
uzávěrky aktuálního čísla. Po té nemusí být 
z technických důvodů již zveřejněny. Kompletní 
pravidla publikování na www.hustopece.cz. 
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Usnesení z 72. schůze RM Hustopeče 

ze dne 22.08.2017 

Usnesení RM č. 5/72/17: RM schválila dodatek č. 

1 k nájemní smlouvě na dobu určitou s Ja-

roslavou Lobpreisovou, Hybešova1, Husto-

peče IČ: 48880417 na část prostoru určené-

ho k podnikání o výměře 7,5 m2 v objektu 

kina na ul. Dukelské nám. 42/15 V Husto-

pečích. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 7/72/17: RM schválila vyhláše-

ní záměru pachtu pozemku p.č.2415 v  k.ú. 

Hustopeče u Brna, vedeného jako zahrada.

Usnesení RM č. 8/72/17: RM schválila dodatek 

č. 2 k nájemní smlouvě s RaJ group s.r.o., 

Böhmova 1776/15, 621 00 Brno, kterým se 

zvyšují zálohy na energie v pronajímaném 

objektu Formanky v Hustopečích. Text do-

datku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 9/72/17: RM schválila uzavření 

Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozem-

ku města parc.č. 387/14, 422/17 a 422/1, k.ú. 

Hustopeče u Brna s žadatelem …, Masa-

rykovo nám. …, Hustopeče, PSČ 693 01. za 

podmínek uvedených ve smlouvě. 

Usnesení RM č. 10/72/17: RM schválila dohodu 

o ukončení nájmu s …, nar…. na užívání po-

zemku p.č.3029/92 v k.ú. Hustopeče u Brna 

zpětně k  31.12.2016. Text dohody je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení RM č. 11/72/17: RM schválila nájemní 

smlouvu na pronájem nebytových prostor 

na volební místnost s Gymnáziem T. G. 

Masaryka se sídlem Dukelské nám. 31/7, 

693 31 Hustopeče, IČ 60680369 za částku 

3.242 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 12/72/17: RM schválila doho-

du s JUDr. Filipem Horákem, Radnická 11, 

Brno, IČ: 47403438 o úhradě nákladů me-

diátora ve výši 10.000,-Kč + DPH. 

Usnesení RM č. 13/72/17: RM schválila objed-

návku znaleckého posudku od znalce vy-

braného na základě dohody stran z veřej-

ného seznamu znalců s tím, že polovinu 

nákladů uhradí společnost HalpPrint spol. 

s.r.o., Šafaříkova 1017/40, Hustopeče 

Usnesení RM č. 15 - 22/72/17: RM schválila do-

datek ke smlouvě …… o pronájmu prostor 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

O hustopečské nemocnici a slunečních paprscích
Čistota půl zdraví – známé lidové přísloví – 

platí nad sto procent v hustopečské nemocnici. 

Její hygienické zařízení, hlavně jejich údržba, 

mohou být vzorem mnohým nemocnicím. 

Čistota září ze všech nemocničních i ostatních 

pokojů, lůžek, toalet, chodeb, vyšetřoven, 

sesterny. 

Samozřejmě péče o nemocné se snoubí 

s  výše zmíněnou pochvalou. Pacienti jsou 

koupáni, často převlékání do čistého prádla, 

věnuje se jim denní ranní toaleta a nejsou tak 

v  ničem opomíjeni. V  rámci ošetřovatelské 

péče se provádí i rehabilitace. Také duchovní 

péči si může dle svého přání zajistit pacient. 

Kněz na pozvání sestry do nemocnice přichází. 

Čí zásluhou? Komu poděkovat za dobro, naději 

na zlepšení zdraví?

Lékařům, sestrám, sanitářům, ostatnímu 

nelékařskému personálu, uklízečkám, 

pomocnicím, kuchařkám, všem údržbářům? 

Tvůrci všeho příjemného musí tvořit kolektiv 

s  úsilím nezanedbávat ani vlásek svých 

povinností, chtít zlepšit stav trpících. Pán 

Bůh vložil do nich slunce se zářivými paprsky, 

ty nosí sestry v  sobě při denních a nočních 

službách, pomáhají jim „vydržet“.

Povolání zdravotní sestry je náročný 

a zodpovědný obor. Mohou si ho zvolit jen 

ty, kdo mají láskyplný a citlivý vztah k  lidem. 

Slunce a sluneční paprsky v  těle sestřiček 

bychom si všichni choří přáli. Pán Bůh je však 

spravedlivý. Jeho dary se nedají koupit.

OT

Z REDAKČNÍ POŠTY

Ve Starovičkách se soutěžilo o největší výpěstky
Cesta po zajímavých událostech 

v Mikroregionu Hustopečsko tentokrát vedla 

do Staroviček, kde se konalo farmářské 

odpoledne aneb soutěž o největší výpěstky. 

Již druhým rokem ho pořádala Kulturní 

komise Starovičky. „Jedná se o setkání občanů. 

Nabízíme jim příležitost ukázat své největší 

a nejhezčí výpěstky, které se jim letos povedlo 

vypěstovat,“ uvedl člen kulturní komise Tomáš 

Dolák. 

Cílem této akce je, aby spolu místní strávili 

příjemné odpoledne a rozvíjeli sousedské 

vztahy. Příjemným zpestřením je právě 

soutěž o největší výpěstky v  šesti kategoriích. 

Porovnávají se brambory, cibule, dýně, mrkev 

a jablko. „Vloni jsme měli i cenu zvláštní 

tvar, ale letos jsme místo toho zvolili cenu 

veřejnosti,“ dodal Dolák.

Kromě běžných druhů zeleniny a ovoce 

byly k  vidění i exotické plody, kterým se ale 

v  teplém klimatu jižní Moravy daří. Součástí 

programu byla i soutěž pro děti ve vyřezávání 

dýní, k  poslechu zahráli mužáci z  Dolních 

Dunajovic a děti z  místní mateřské školky 

předvedly folklórní pásmo. Návštěvníci mohli 

po dobu akce v kulturním domě zhlédnout 

výstavu obrazů paní Rúženy Vrtalové. 
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Místní předvedli, co mají na zahrádce.
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určených k podnikání v objektu poliklini-

ky Hybešova 1417/5, Hustopeče, kterým 

se upravují výše záloh na energie a služby 

spojené s nájmem. Text dodatku je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení RM č. 23/72/17: RM schválila smlouvu 

s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 

449/3 Brno, IČ: 70888337 o poskytnutí do-

tace 400.000 Kč na Hustopečské skákání 

2017. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

Usnesení RM č. 29/72/17: RM schválila nové 

znění výzvy k podání nabídky a Přílohy č. 3 

– vzor smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 

„Přestupní terminál v Hustopečích – par-

koviště“ Výzva i Příloha č. 3 jsou přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 30/72/17: RM schválila znění 

výzvy na podání nabídky na veřejnou za-

kázku – zjednodušené podlimitní řízení 

„Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření bio-

centra“(2) včetně příloh 

Usnesení RM č. 31/72/17: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů s výzvou k podání nabíd-

ky na veřejnou zakázku – zjednodušené 

podlimitní řízení „Hustopeče: Křížový ko-

pec – rozšíření biocentra“(2): 

GREEN PROJECT s.r.o. se sídlem Průhonice, 

Dobřejovická 194, PSČ 25243, IČ 27195783 

Horák a synové, Okrasné školky s.r.o. se sídlem 

Za Drahou 1276, 768 61 Bystřice pod Hostý-

nem 1, IČ 26215390 

HORTISCENTRUM s.r.o., Židlochovice, Komen-

ského 220, IČ 26272130 

AGRO Brno - Tuřany, a.s., Dvorecká 521/27, Tu-

řany, 620 00 Brno, IČ 29365619 

Zahradnické úpravy, s.r.o., Jílkova 124, 

615 32 Brno, IČ 27707113 

H-Rekultivace, a.s., Černovice 226, 430 01 Cho-

mutov, IČ 25032739 

KHL- EKO, a.s., Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, 

IČ 26160277 

Gabriel, s.r.o., Terezín, České Kopisty 208, 

412 01 Litoměřice, IČ 25419455 

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

49975358 

Usnesení RM č. 34/72/17: RM neschválila žá-

dost projektanta …, Javorová …, 693 01 Hus-

topeče, který žádá v zastoupení investora 

Rosenberg Winery s.r.o., Brodačská 332, 

691 63 Velké Němčice, IČ: 26919711 o vydání 

souhlasu s využíváním parkovacích stání 

na ul. Herbenova před objektem "Vinného 

sklepa U Erbu" pro potřeby provozovny. Žá-

dost a situační výkres přiložen. 

Usnesení RM č. 35/72/17: RM schválila žá-

dost společnosti BEKO Engineering, spol. 

s r.o., 1.máje 871/13, 460 07 Liberec, IČ: 

14866358 o úplnou uzavírku části ulice 

Herbenova z důvodu vystoupení akroba-

ta a focení živého obrazu v rámci fi rem-

ní akce. Souhlas bude odeslán na odbor 

dopravy jako souhlasné vyjádření Města 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 36/72/17: RM schválila žádost 

společnosti itself s.r.o., IČ: 18826016, Pá-

lavské náměstí 11, 628 00 Brno o uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene k dotčeným pozemkům 

par.č. 575/1, 576/2, 576/1, 576/3, 576/4, 506/1, 

576/5, 495/10, 501/3, 495/17, 501/1, 501/9, 

501/8, 501/5, 501/7, 498/1, 3630/4, 3630/2, 

3583/3, 3630/3, 3610, 746/5 a 575/6 v k.ú. 

Hustopeče u Brna na akci: Prodloužení 

přístupové optické sítě ul. Havlíčkova, ulo-

žením kabelu a nadzemních pilířů na do-

tčených pozemcích za jednorázový popla-

tek 5.000 Kč. K žádosti je připojen návrh 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene k dotčeným pozemkům. 

Jedná se o dořešení užívacích vztahů k do-

tčeným pozemkům. Smlouva přiložena. 

Geometrický plán trasy bude doložen po 

dokončení a kolaudaci trasy. 

Usnesení RM č. 37/72/17: RM schválila žádost 

společnosti itself s.r.o., IČ: 18826016, Pálav-

ské náměstí 11, 628 00 Brno s technickým 

řešením a umístěním navrhované kabelo-

vé trasy a nadzemního pilíře dle situační-

ho zákresu na dotčeném pozemku parc.č. 

4542/2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Pilíř bude 

umístěn za odtokový kanál. 

Usnesení RM č. 38/72/17: RM schválila Smlou-

vu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

18826016, Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno 

na umístění kabelové trasy a nadzemního 

pilíře dle situačního zákresu na dotčeném 

pozemku parc.č. 4542/2 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za jednorázovou úhradu ve výši 

5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 39/72/17: RM ukládá Majet-

koprávnímu odboru MěÚ ve spolupráci 

s  Městskými službami posoudit možnost 

budoucího využití studny na pozemku p.č. 

4542/237 v  k.ú. Hustopeče u Brna, na LV 

10001, pro potřeby města.

Usnesení RM č. 40/72/17: RM projedna-

la možný záměr pronájmu pozemku 

p.č.4542/237 v k.ú. Hustopeče u Brna na LV 

č.10001 a předává žádosti k posouzení Sta-

vební komisi.

Usnesení RM č. 44/72/17: RM neschvaluje žá-

dost Ing. …, bytem Olešná …, 592 31 Nové 

Město na Moravě v zastoupení investora 

Výkup Kamionů s.r.o., Mlýnská 326/13, Tr-

nitá, 602 00 Brno IĆ: 01409379 o souhlas 

s projektovou dokumentací a uzavřením 

smlouvy o výpůjčce městského pozem-

ku parc.č. 4536/8, k.ú. Hustopeče u Brna 

o výměře cca 600m2 za účelem vybudová-

ní dočasné komunikace k pozemku inves-

tora. 

Usnesení RM č. 46/72/17: RM schválila žádost 

společnosti Společnost AP INVESTING, 

s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, která 

žádá v zastoupení investora Obec Kur-

dějov, Kurdějov 1, 693 01 Hustopeče, IČ: 

65269951 o souhlas se stavbou a Smlouvou 

o umístění a provedení části vodovodní 

sítě na akci: "KURDĚJOV – KANALIZACE 

A ČOV" na pozemku p.č. st. 50, k.ú. Kurdě-

jov, jehož je Město Hustopeče spoluvlast-

níkem. 

Usnesení RM č. 47/72/17: RM nesouhlasí s pro-

jektovou dokumentací společnosti M Plus 

elektro s.r.o., Nedakonice 468, 687 37, 

IČO: 28330081na uložení k.VN a umístě-

ní trafostanic v lokalitě Křížový kopec dle 

předložené varianty řešení. RM požaduje 

doložit, že požadované vedení nejde vést 

v  původní trase, schválené spol. E.ON, ve 

schválené studii S2.

Usnesení RM č. 50/72/17: RM schválila žádost 

společnosti ALTENBERK. s.r.o., Janáčkova 

888/4, 693 01 Hustopeče, IČ: 60718625 a vy-

dání souhlasného stanoviska k projektové 

dokumentaci na akci "UBYTOVÁNÍ – změ-

na užívání podkroví na ubytování" zpra-

cované Stavební projekční kanceláří Ing. 

Libor Schwarz, Hustopeče. Vydané stano-

visko bude závazné pro příslušné řízení na 

stavebním úřadě. RM před vydáním roz-

hodnutí, požaduje po investorovi doložit, 

jakým způsobem bude zajištěno parková-

ní pro celou kapacitu ubytovaných. 

Usnesení RM č. 51/72/17: RM schválila souhlas 

s rozšířením parkovacích míst na pozemku 

města Hustopeče p.č.1186 v k.ú. Hustopeče 

Brna dle předložené projektové dokumen-

tace vypracované Ing. arch. …, Dlouhá …, 

69301 Hustopeče. Na náklady investora 

akce „Stavební úpravy a přístavba – Re-

staurace a penzion U Halmů“. Projektová 

dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 52/72/17: RM schválila žádost 

Ing, …, Svat. Čecha … 693 01 Hustopeče 

a doporučuje vydat souhlasné stanovisko 

pro vydání společného územního rozhod-

nutí a stavebního povolení ke stavebním 

úpravám " RD - NZÚ Hustopeče, Svat. Če-

cha 580/1". 

Usnesení RM č. 54/72/17: RM schválila zaslepe-

ní spojovací komunikace ulic Šafaříkova – 

Brněnská v místě dle varianty č. 3 pomocí 

dvou kusů velkých betonových květináčů 

a s osazením dopravního značení „Slepá 

ulice“. O stanovení dopravního značení 

včetně dopravního zařízení požádá správ-

ce komunikací (MPO) příslušný silniční 

správní úřad. 

Usnesení RM č. 55/72/17: RM bere na vědomí 

projektovou dokumentaci na řešení okruž-

ní komunikace Brněnská-Žižkova s  napo-

jením na kruhový objezd na ul. Brněnská, 

zpracovanou společností ViaDesigne, 

s.r.o., Břeclav, pro potřeby města.

Usnesení RM č. 58/72/17: RM schválila pří-

kazní smlouvu se společností JANČÁ-

LEK s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ: 

26234149 na provedení autorského dozoru 

na akci: "Rekonstrukce CVČ Pavučina" ve 

výši 184.000,-Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 59/72/17: RM schválila příkazní 

smlouvu se společností JANČÁLEK s.r.o., 

U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ: 26234149 na 

provádění technického dozoru investora 

na akci: "Rekonstrukce CVČ Pavučina" ve 
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výši 198.000,-Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 60/72/17: RM schválila zruše-

ní zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

„Dodávka pásové mycí linky do školní ku-

chyně ZŠ Komenského, Hustopeče“.

Usnesení RM č. 61/72/17: RM schválila vyhláše-

ní nového zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku „Dodávka pásové mycí linky do 

školní kuchyně ZŠ Komenského, Husto-

peče“. s  podmínkou doplnění hodnotících 

kritérií vč. vyčíslení nákladů na provoz, li-

kvidace starého zařízení, změny rozměrů 

požadovaného zařízení dle prostorových 

možností v místě instalace, doby servisní-

ho zásahu, případně dalších skutečností 

majících vliv na kvalitu a cenu poptávané 

technologie a porovnatelnost nabídek.

Usnesení RM č. 62/72/17: RM schválila smlouvu 

o dílo s Romanem Zmrzlým se sídlem Tuč-

kova 417/19, 602 00 Brno, IČ 75688492 na 

vytvoření audiovizuálního díla – videodo-

kumentů k projekci na výstavě osvobození 

města Hustopeče Rudou armádou a dopl-

ňujících tuto výstavu za částku 143.999,- Kč 

Usnesení RM č. 63/72/17: RM schválila záměr 

pachtu pozemků p.č.2843  a 2997/1 vede-

ných jako orná půda na LV č.11299 v k.ú. 

Strachotín. Text záměru je přílohou zápi-

su.

Usnesení RM č. 64/72/17: RM schválila licenční 

smlouvu o veřejném provozování na úhra-

du autorské odměny 3.086,- Kč vč. DPH za 

živé užití hudebních děl k poslechu – Hus-

topečský slunovrat a Divadelní festival pod 

širým nebem s Ochranným svazem autor-

ským pro práva k dílům hudebním, z.s. se 

sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bu-

beneč, IČ 63839997

Usnesení RM č. 65/72/17: RM schválila zadávací 

dokumentaci na veřejnou zakázku malé-

ho rozsahu „MKDS města Hustopeče – 1. 

etapa – Dukelské náměstí“

Usnesení RM č. 66/72/17: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů s výzvou na podání na-

bídky na veřejnou zakázku „MKDS města 

Hustopeče – 1. etapa – Dukelské náměstí“:

Radek Mahovský se sídlem 691 62 Uherčice 

376, IČ 69683816

K-net Technical International Group, s.r.o. se 

sídlem Antonínská 565/20, 627 00 Brno, IČ 

47916745

EJM Hovorany s.r.o. se sídlem 696 12 Hovorany 

19, IČ 28277996

Fia - elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 

1286/23, 69301 Hustopeče, IČ 27739651

Usnesení RM č. 68/72/17: RM schválila vyhlá-

šení záměru prodeje „Zahradního dom-

ku“ umístěného v  ploše bývalého auto-

bazaru na ulici Bratislavská, pozemek p.č. 

1250/5 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení RM č. 70/72/17: RM bere na vědomí 

a ukládá o.s. Marketing a kultura a Ko-

misím rady se zabývat celkovou koncepcí 

akce „Slavnosti mandloní a vína“ do bu-

doucna. Zda se bude jednat o akci pro 

město nebo pro široké okolí.

Usnesení RM č. 71/72/17: RM schválila dohodu 

o splátkách s paní …, nar. …, bytem Tře-

bízského …, 69301 Hustopeče nar. …, pro 

dlužnou částku 5.702,-Kč. Splátky budou 

hrazeny v pravidelných měsíčních splát-

kách v částce 1.000,-Kč měsíčně, a to až do 

úplného uhrazení pohledávky. V případě 

neuhrazení jednotlivých splátek ve stano-

vených termínech, přistoupí město k vy-

máhání dluhu. 

Usnesení RM č. 72/72/17: RM schválila výjim-

ku v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

školský zákon ve znění pozdějších předpi-

sů a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním 

vzdělávání z počtu dětí ve třídě pro MŠ 

Hustopeče, Školní 25, Hustopeče pro škol-

ní rok 2017/2018 na celkový počet 112 dětí, 

t.j. 28 dětí v každé třídě. 

Usnesení RM č. 77/72/17: RM schválila Design 

manuál města Hustopeče, který je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení RM č. 78/72/17: RM schválila roz-

šíření úředních hodin Městského úřadu 

Hustopeče v rozsahu Pondělí a středa 

8:00 – 17:00 hod., Úterý a čtvrtek 8:00 – 

14:00 hod., s  polední přestávkou 12:00 

– 12:30 hod., s  platností od 1.9.2017 pro 

všechny odbory Městského úřadu. 

Usnesení RM č. 79/72/17: RM bere na vědomí 

informaci o nutnosti implementace Naří-

zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracová-

ním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/

ES (Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů). Anglická zkratka Obecného na-

řízení je GDPR (General Data Protection 

Regulation) do činnosti Městského úřadu 

Hustopeče, organizačních složek města 

i městem zřizovaných příspěvkových or-

ganizací. Včetně povinnosti zřízení funkce 

Pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Usnesení RM č. 80/72/17: RM ukládá Vedoucím 

organizačních složek města a Ředitelům 

příspěvkových organizací města zahájit 

přípravné práce na implementaci Naří-

zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracová-

ním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/

ES (Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů). Anglická zkratka Obecného na-

řízení je GDPR (General Data Protection 

Regulation). 

Usnesení RM č. 85/72/17: RM schválila vyřazení 

majetku (dle přílohy) v celkové hodnotě 

599 Kč. Majetek je v užívání ORJ 272 - Pen-

zion. 

Usnesení RM č. 86/72/17: RM schválila přípravu 

smlouvy mezi SPOZAM a FC Hustopeče na 

pronájem sportovišť v areálu SPOZAM.

Usnesení RM č. 87/72/17: RM bere na vědomí 

Petici obyvatel bytového domu U Větro-

lamu č.p. 1006/21, /22, /23 Hustopeče za 

zrušení nebo přemístění dětského hřiště, 

které se nachází pod okny tohoto domu. 

RM se bude problematice nadále věnovat. 

Usnesení RM (úkol) č. 88/72/17: RM ukládá 

zkontrolovat provozní řády na dětských 

hřištích a venkovních sportovištích na úze-

mí města. Zda jsou zveřejněny a umístěny 

na každém hřišti.

Usnesení RM č. 89/72/17: RM bere na vědomí 

a projednala Stížnost na nedodržování 

nočního klidu v hostinci Tennessee. S pro-

vozovatelem bylo jednáno. Ten se zaručil, 

že nebude po 22:00 hod. provozovat ven-

kovní posezení. 

Usnesení RM č. 90/72/17: RM bere na vědomí 

Petici – Nesouhlas s rozhodnutím Rady 

města Hustopeče s dopravním řešením 

"Územní studie – Hustopeče S2" - "Posudek 

ke zjištění stavu komunikace ul. Kapt. Ja-

roše zpracovaný spol. Projekce iGEO s.r.o." 

zaslanou ing. ... 

Usnesení RM č. 91/72/17: Rada města souhlasí 

se závěry zpracovaného znaleckého po-

sudku ke zjištění stavu komunikace ul. 

Kpt. Jaroše na úseku geologie zpracované-

ho fi rmou iGeo s.r.o., město nemá žádný 

hodnověrný důvod ani podklady k jeho 

zpochybnění. Město musí nadále postu-

povat s péčí řádného hospodáře a nebude 

zadávat ani hradit další znalecké posudky 

jenom na základě domněnek nebo jiných 

nepodložených podkladů. 

Usnesení z XXV. schůze Zastupitelstva města 

Hustopeče ze dne 07.09.2017 

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

dnešního zasedání s následujícími změna-

mi: zrušení bodu IV. g) a doplnění bodu IV. 

pp), IV. u).

Usnesení č. 6/XXV/17: ZM bere na vědomí re-

zignaci Mgr. Patloky na funkce předsedy 

FV a zastupitele města Hustopeče.

Usnesení č. 8/XXV/17: ZM schvaluje oprávnění 

pro Bc. Ivanu Bundilovou, DiS., nosit závěs-

ný státní znak při významných příležitos-

tech a občanských obřadech pro období 

2017 – 2018. 

Usnesení č. 9/XXV/17: ZM schvaluje podle § 

46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, v platném znění, návrh Byty Husto-

peče s.r.o., IČO 02907704, se sídlem Havlíč-

kova 540/28, Hustopeče, na pořízení nové 

změny Územního plánu Hustopeče, spočí-

vající ve změně vymezení části plochy OM/

P20 s pozemkem p. č. 2569 v k. ú. Hustope-

če k využití pro stavbu bytového domu 

Usnesení č. 10/XXV/17: ZM schvaluje Vyhlášení 

záměru směny části městského pozemku 

pozemek parc. číslo KN 3814/2 o výměře 

42 m2 za pozemek ve vlastnictví třetí oso-

by parc. číslo KN 4536/164 o výměře 42 m2, 

vše v k.ú. Hustopeče u Brna. 
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Usnesení č. 11/XXV/17: ZM pověřuje Richarda 

Homolu a Romana Zárubu jednat se zá-

stupcem petičního výboru Kpt. Jaroše o: 1) 

způsobu provedení inženýrsko-geologic-

kého průzkumu, 2) zamezení vjezdu vozi-

del nad 3,5 tuny na ulici Kpt. Jaroše. 

Usnesení č. 12/XXV/17: ZM schvaluje smlouvu 

o smlouvě budoucí darovací se …, Svat. Če-

cha …, Hustopeče na darování části pozem-

ku p.č.1086/54 o výměře 8 m2 v k.ú. Starovi-

ce pod plánovaným kruhovým objezdem. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/XXV/17: ZM schvaluje podání 

žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní s obcí Starovice, Starovice 

180, PSČ 693 01, IČ:00283584 na odkou-

pení části pozemku p.č.1086/65 o výměře 

17 m2 v k.ú. Starovice pod plánovaným 

kruhovým objezdem. 

Usnesení č. 14/XXV/17: ZM schvaluje smlouvu 

o smlouvě budoucí kupní s …, nar. …, Na 

Kocínce …, 160 00 Praha na část pozemku 

p.č.4536/172 o výměře 285 m2 v k.ú. Hus-

topeče u Brna za cenu 300 Kč /m2. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/XXV/17: ZM schvaluje Darova-

cí smlouvu na darování pozemků parce-

la číslo KN 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 

495/15 vše v katastrálním území Hustope-

če u Brna pod chodníky od Jihomoravské-

ho kraje, IČ: 70888337, se sídlem Žerotíno-

vo nám. 449/3, 601 82 Brno. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/XXV/17: ZM schvaluje Kup-

ní smlouvu s panem …, Palackého …, 

693 01 Hustopeče na výkup nově vytvoře-

ného a vyčleněného pozemku parcela číslo 

KN 158/2 o výměře 150 m2 a to geometric-

kým plánem číslo 3617-81/2017 vzniklého 

z pozemku parcela číslo KN 158 v k.ú. Hus-

topeče u Brna za cenu 105.000,- Kč. Kupní 

smlouva včetně geometrického plánu je 

součástí zápisu. 

Usnesení č. 17/XXV/17: ZM schvaluje smlouvu 

s …, nar…., Brněnská …, Hustopeče o smlou-

vě budoucí kupní na část pozemku p.č. 

1185/1 o výměře 6,7 m2 vedeného jako 

ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hus-

topeče u Brna za cenu 980 Kč/m2. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/XXV/17: ZM schvaluje záměr 

prodeje části pozemku p.č.4542/140 o ori-

entační výměře 56 m2 vedeného jako za-

stavěná plocha a nádraží, zapsaného na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za kupní 

cenu dle znaleckého posudku, minimálně 

však 1.200,-Kč /m2. Text záměru je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení č. 19/XXV/17: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru prodeje zastavěných částí pozem-

ků p.č.387/1 o výměře 1 m2 a p.č.411/27 o vý-

měře 1 m2, obojí vedeno jako ostatní plo-

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

za cenu minimálně 980 Kč/m2. Text zámě-

ru je přílohu zápisu. 

Usnesení č. 20/XXV/17: ZM neschvaluje záměr 

prodeje pozemku p.č.4542/388 vedeného 

jak ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hus-

topeče u Brna. 

Usnesení č. 21/XXV/17: ZM neschvaluje vy-

hlášení záměru prodeje části pozemku 

p.č.475/4 vedeného jako ostatní plocha na 

LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. ZM do-

poručuje pronájem.

Usnesení č. 22/XXV/17: ZM neschvaluje 

vyhlášení záměru prodeje pozemku 

p.č.490/1 vedeného jak ostatní plocha na 

LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 23/XXV/17: ZM schvaluje nevyužít 

předkupní právo k budově bez čp/če na 

pozemku p.č.2582 vedeného jako ostat-

ní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna na LV 

č.11895 v kupní ceně 3.150 000 Kč. 

Usnesení č. 24/XXV/17: ZM neschvaluje žádost 

společnosti REMO ELEKTRO BRNO s.r.o., 

Nám. Karla IV. 612/22, 628 00 Brno-Líšeň, 

která žádá v zastoupení E.ON Distribuce 

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

370 49 České Budějovice o souhlasné sta-

novisko k projektové dokumentaci pro plá-

nované připojení odběrného místa paní …, 

Kosmákova …. ZM nesouhlasí se vstupem 

do chodníku na ul. Kosmákova. Souhlas 

bude udělen pouze v případě odstranění 

vzdušného rozvodu NN v celé ulici a vybu-

dování nových přípojek NN do všech domů 

v ulici Kosmákova. 

Usnesení č. 25/XXV/17: ZM schvaluje žádost Bc. 

…, Alšova …, 693 01 Hustopeče o vstupu do 

místní komunikace (chodníku) z důvodu 

napojení se na kanalizační přípojku v prů-

běhu rekonstrukce nemovitosti v ulici Na 

Hradbách p.č. 452/2 a s částečným předláž-

děním chodníku, pro kterou bylo vydané 

stavební povolení MěÚ Hustopeče – sta-

vební úřad Č.j. MUH/40873/17/13. 

Usnesení č. 26/XXV/17: ZM neschvaluje vstup 

do tělese rekonstruované vozovky na ulici 

Herbenova na pozemku 284/3 v k.ú. Husto-

peče u Brna dle projektové dokumentace 

vypracované společností EEIKA Brno, s.r.o. 

na akci "Hustopeče, Herbenova, DP-k.NN, 

Frank." 

Usnesení č. 27/XXV/17: ZM schvaluje udělení 

následujících dotací a darů, včetně násled-

ného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro 

žadatele: 

1) Apoštolská církev, sbor Hustopeče, poskyt-

nutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

na akci Zářící oči – podpora dětem ze soci-

álně slabých rodin, ve výši 8 000 Kč 

2) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskyt-

nutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

na akci Oprava vstupních dveří do kaple, ve 

výši 10 000 Kč 

3) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskyt-

nutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

na akci – Děckanáda, ve výši 5 000 Kč 

4) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, Bc. 

…, poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na akci volnočasové aktivity se-

niorů, ve výši 15 000 Kč 

5) Český svaz včelařů, o.s., poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hustopeče na pořízení 

osiva svazenky – pylonosné byliny, ve výši 

5 000 Kč 

6) Modelářský klub Hustopeče, p. …, poskytnu-

tí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

akci Organizace modelářské soutěže v Bo-

řeticích, ve výši 5 000 Kč 

7) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hustopeče na účast na 

soutěžích mládeže a dospělých, ve výši 

45 000 Kč 

8) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hustopeče na akci sta-

vební povolení a výběrové řízení na sta-

dion, na přípravu a reprezentaci atletů na 

Letní olympiádě dětí, ve výši 55 000 Kč 

9) Asia Budo Center, o.s., poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hustopeče na pořízení 

sportovní podlahy pro úpolové sporty (ta-

tami), ve výši 8 000 Kč 

10) L.C.Club Karate, z.s., Rebešovice, poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Hustopeče na re-

prezentaci na soutěžích, ve výši 15 000 Kč 

11) Diakonie ČCE - středisko Betlém, poskytnu-

tí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

úhradu nákladů na poskytované služby, ve 

výši 97 080 Kč 

Usnesení č. 28/XXV/17: ZM bere na vědomí 6. 

rozpočtové opatření města Hustopeče na 

rok 2017. 

Usnesení č. 29/XXV/17: ZM schvaluje 7. roz-

počtové opatření města Hustopeče pro rok 

2017 v  předložené podobě, plus navýšení 

výdajů o 37.000 Kč na ORJ 204, OdPa 3429, 

Ostatní zájmová činnost a rekreace. Návrh 

rozpočtového opatření je přílohou zápisu.

Usnesení č. 30/XXV/17: ZM schvaluje cenovou 

nabídku České spořitelny, a.s., na úvěr ve 

výši 31 000 000 Kč s fi xní úrokovou sazbou 

1,07 % p.a. 

Usnesení ze 73. schůze Rady města Hustope-

če konané ve dnech 11. – 12. 9. 2017 

Usnesení č. 2/73/17: RM schválila předání 

osvědčení o zvolení člena zastupitelstva 

města Hustopeče pro Mgr. Jiřího Ungra 

(NEZÁVISLÍ) na uvolněný mandát za Mgr. 

Miroslava Patloku, který se vzdal mandá-

tu na jednání zastupitelstva města dne 

7.9.2017.

Usnesení č. 3/73/17: RM ukládá pracovní skupi-

ně Richard Homola a Roman Záruba (pří-

padně další členové) jednat se zástupcem 

petičního výboru Kpt. Jaroše o: 1) způsobu 

provedení inženýrsko-geologického prů-

zkumu, 2) zamezení vjezdu vozidel nad 

3,5 tuny na ulici Kpt. Jaroše. Z výsledku jed-

nání pak zpracovat písemné připomínky 

včetně konkretizace problémových míst. 

Usnesení č. 5/73/17: RM schválila vyhláše-

ní záměru pachtu pozemků p.č.4851/22, 
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4888/23, 4890/12, 4922/3, 4922/10 a části 

pozemku p.č.4922/11 o výměře 21.000 m2, 

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

s tím, že pacht bude uzavřen k 1.10.2018. 

Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 6/73/17: RM schválila nájem-

ní smlouvu s JK TIMBER CZ s.r.o., Že-

rotínovo nábřeží 756, 667 01 Židlocho-

vice, IČ: 02991578 na části pozemků 

p.č.891/12 a 891/15 o souhrnné výměře 

150 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za nájem-

né 6.000,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 7/73/17: RM ukládá MPO pro-

věřit lokalitu na ulici Herbenova p.č. 286/3, 

297/20 a 5795/2, ohledně vybudování mož-

né obslužné komunikace k  přilehlým po-

zemkům v budoucnu. 

Usnesení č. 12/73/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na stavbu „Hustopeče, ul. Alšova, 

oprava vozovky“ se Stavbou a údržbou 

silnic s.r.o. se sídlem Riegrova 817/37, 

690 02 Břeclav, IČ 26264081 za částku 

254.822,- Kč bez DPH 

Usnesení č. 13/73/17: RM schválila výzvu k po-

dání nabídky na veřejnou zakázku „Do-

dávka pásové mycí linky do školní kuchyně 

ZŠ Hustopeče, Komenského (2)“. Text vý-

zvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/73/17: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů k podání nabídky na ve-

řejnou zakázku „Dodávka pásové mycí 

linky do školní kuchyně ZŠ Hustopeče, Ko-

menského (2)“: 

1) Pavel Eliáš se sídlem Zádvorník 408, 

691 63 Velké Němčice, IČ 69739285 

2) Petr Hrůza – CHEVRON Gastro se sídlem 

Nová 1293/23, 692 01 Mikulov, IČ 49132806 

3) SEVEZA spol. s r.o. se sídlem Huštěnovice 

365, 687 02 Babice, IČ 16361539 

4) ABK 99, s.r.o. se sídlem Komenského 259, 

691 23 Pohořelice, IČ 60739487 

5) Miroslav Bílek se sídlem Bělohorská 

4086/95, 636 00 Brno, IČ 68135122 

Usnesení č. 16/73/17: RM schválila výběr nej-

vhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„MKDS města Hustopeče – I. etapa – Du-

kelské náměstí“ uchazeče Radek Ma-

hovský se sídlem 691 62 Uherčice 376, IČ 

69683816 

Usnesení č. 18/73/17: RM schválila smlouvy 

o dílo „MKDS města Hustopeče – I. etapa – 

Dukelské náměstí“ s vítězným uchazečem 

Radek Mahovský se sídlem 691 62 Uherčice 

376, IČ 69683816 za částku 939.474 Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 19/73/17: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování Ge-

nerelu dopravy města Hustopeče“ s Ing. 

Adolfem Jebavým se sídlem Gorkého 59/9, 

602 00 Brno – Veveří, IČ 64313743. Text do-

datku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/73/17: RM schválila kupní 

smlouvu na odkoupení 150 tun žulových 

kostek od Správy a údržby silnic Jihomo-

ravského kraje, příspěvkové organiza-

ce kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 

601 82 Brno, IČ 70932581 za 1.600 Kč bez 

DPH, text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 21/73/17: RM schválila Dodatek č. 

1 ke smlouvě o dílo na "opravu vozovky Tá-

bory“ s H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíč-

kova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325343, do-

datkem se navyšuje rozsah plnění a cena 

se zvyšuje o 50.033 Kč bez DPH. Text do-

datku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/73/17: RM schválila žádost 

společnosti SAPERO LIVING s.r.o., Ha-

vlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ: 

04618807 o úplnou uzavírku ulice Mrští-

kova v termínu 18.9.2017 – 27.9.2017 z dů-

vodu napojení novostavby domu na kana-

lizaci v délce cca 20 m výkopem přes celou 

šířku ulice. Podmínkou je složení kauce ve 

výši 30.000 Kč a předání plochy před za-

čátkem výkopových prací. 

Usnesení č. 26/73/17: RM neschvaluje žádost 

paní …, Havlíčkova …, 693 01 Hustopeče 

o povolení vyhrazeného parkovacího mís-

ta na ulici Kurdějovská pro osobní vozidlo 

držitele průkazu ZTP/P ... Na základě šet-

ření Odboru dopravy nemá požadované 

místo vyhovující rozměry. Rada města do-

poručuje používat nově zřízení parkovací 

stání pro osoby zdravotně a tělesně posti-

žené v ulici Nerudova. 

Usnesení č. 27/73/17: RM schválila žádost spo-

lečnosti ALTENBERK. s.r.o., Janáčkova 

888/4, 693 01 Hustopeče, IČ: 60718625 a vy-

dání souhlasného stanoviska k projektové 

dokumentaci na akci "UBYTOVÁNÍ – změ-

na užívání podkroví na ubytování" zpra-

cované Stavební projekční kanceláří Ing. 

…, Hustopeče. Vydané stanovisko bude 

závazné pro příslušné řízení na stavebním 

úřadě. Pozemek pro parkování bude řešen 

pronájmem. 

Usnesení č. 28/73/17: RM schválila vydání 

souhlasu s udělením výjimky podle § 

20 odst.5a vyhlášky 501/2006 Sb. k pro-

vedení /vybudování/ parkoviště – parko-

vacích stání ke stavbě v Hustopečích na 

ul. Kpt. Jaroše na pozemcích města Hus-

topeče 1348/1 v k.ú. Hustopeče u Brna pro 

investora …, Nádražní …, 69301 Hustopeče, 

dle předložené PD vypracované Staveb-

ní projekční kanceláří Ing. …, Nádražní 9, 

69301 Hustopeče. Projektová dokumenta-

ce je přílohou zápisu. Pozemek pod parko-

vištěm řešen pomocí pronájmu. 

Usnesení č. 29/73/17: RM bere na vědomí, že 

starostka nevyhradí výlepové plochy pro 

Parlamentní volby 2017, dočasné plakáto-

vací plochy budou ve zprávě MaKu. 

Usnesení č. 30/73/17: RM ukládá MaK a Měst-

ským službám zajistit instalaci a proná-

jem reklamních ploch na využití pro Parla-

mentní volby 2017. 

Usnesení (úkol)  č. 31/73/17: RM ukládá orga-

nizační složce Marketing a kultura města 

Hustopeče zveřejnit inzerát v  Hustopeč-

ských listech a na alespoň jednom realit-

ním serveru s  informací o pronájmu pro-

stor pohostinství ve Společenském domě 

města Hustopeče. 

Usnesení č. 32/73/17: RM schválila zveřejnění 

záměru uzavření nájemní smlouvy na část 

objektu občanské vybavenosti „Společen-

ský dům - pohostinství“, vč. stávajícího 

vybavení, který se nachází na ulici Herbe-

nova 423/4, 693 01 Hustopeče a je součástí 

pozemku parc. č. 279: provozní místnost 

o celkové výměře 183 m2, ostatní prostory 

o celkové výměře 124 m2 (včetně sklepa 

a nákladního výtahu), kotelna o celkové 

výměře 8 m2. Předmětem záměru je i část 

pozemku parc. č. 283/1 o výměře 10 m2 ve-

deného jako ostatní plocha, určená k umís-

tění rozebíratelné restaurační předzahrád-

ky. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče. Text záměru je přílohou zápi-

su. Zveřejnění bude minimálně do doby 

přihlášení nového zájemce, minimálně 

však 15 dnů. 

Usnesení č. 33/73/17: RM schválila uzavření 

Příkazní smlouvy o provádění autorské-

ho a technického dozoru na akci „HUS-

TOPEČE: KŘÍŽOVÝ KOPEC – VEGETAČ-

NÍ ÚPRAVY“ s Ateliérem Fontés, spol. 

s r.o., IČ 63486466, se sídlem Křídlovická 

19, 603 00 Brno. Text smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení č. 34/73/17: RM schválila uzavření 

Příkazní smlouvy o provádění autorského 

a technického dozor na akci “„HUSTOPE-

ČE: KŘÍŽOVÝ KOPEC – TERÉNNÍ ÚPRAVY“ 

s Ateliérem Fontés, spol. s r.o., IČ 63486466, 

se sídlem Křídlovická 19, 603 00 Brno. Text 

smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 35/73/17: RM schválila Dodatek č. 

1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpoč-

tu Jihomoravského kraje č. 042855/17/OSV. 

Text Dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 41/73/17: RM schválila výjimku 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

školský zákon ve znění pozdějších předpi-

sů z počtu žáků ve třídě pro Základní ško-

lu Hustopeče, Nádražní 4 pro školní rok 

2017/18 pro třídu 5 A na 32 žáků. 

Současně pověřuje ředitelku ZŠ Hustopeče, 

Nádražní 4 podáním žádosti Krajskému 

úřadu Jihomoravského kraje, odbor škol-

ství o změnu zápisu v rejstříku. 

Usnesení č. 42/73/17: RM schválila smlou-

vu o vzájemné propagaci s Kometou 

group a.s., Křídlovická 34 Brno 60300, IČ: 

26296195. pro období 1. 10. 2017 - 30. 9. 

2018. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 43/73/17: RM schválila pořízení 

vřetenové sekačky JACOBSEN Tri – King 

1900 diesel 3 WD pro Sportovní zařízení 

města Hustopeče, p.o., od fi rmy Traktor-
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servis – ML, s.r.o. Silůvky za cenu 304.922 Kč 

vč. DPH. 

Usnesení (úkol) č. 45/73/17: RM ukládá při-

pravit zadávací dokumentaci na veřejnou 

zakázku směřující k  uzavření Rámcové 

smlouvy na poskytování veřejně dostup-

ných služeb elektronických komunikací 

(internet a pevné telefonní linky) pro měs-

to Hustopeče.

Usnesení č. 47/73/17: RM schválila změnu ceny 

Mandlovice (velká). Nově schválená pro-

dejní cena je 350 Kč/0,5 l. 

Usnesení č. 48/73/17: RM bere na vědomí, že 

nově přistupujícími obcemi do Burčáko-

vé unie v roce 2017 budou: Příbor a Horní 

Věstonice 

Usnesení č. 49/73/17: RM schválila smlouvu 

o dílo s Tomášem Hartmannem se sídlem 

696 66 Sudoměřice 75, IČ 05055911 na akci 

„Rekonstrukce chodníků na Masarykově 

náměstí v Hustopečích“ za 256.332 Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení (úkol) č. 50/73/17: RM ukládá Správě 

a údržbě budov města Hustopeče zpraco-

vat poptávkové řízení na rekonstrukci ko-

telny na ubytovně Mostař.

Usnesení č. 51/73/17: RM schválila výběr nej-

vhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření bio-

centra (2)“ :

Dílčí plnění 1 – Vegetační úpravy uchazeče 

STROMMY COMPANY, s.r.o. se sídlem 

793 31 Andělská Hora 143, IČ 01919652

Dílčí plnění 2 – Terénní úpravy uchazeče 

GREEN PROJECT s.r.o. se sídlem Dobřejo-

vická 194, 252 43 Průhonice, IČ 27195783

Usnesení č. 53/73/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na „Hustopeče: Křížový kopec – roz-

šíření biocentra“ s vítězným uchazečem:  

Dílčí plnění 1 – Vegetační úpravy STROMMY 

COMPANY, s.r.o. se sídlem 793 31 Andělská 

Hora 143, IČ 01919652 za částku 928 727,53 Kč 

bez DPH. 

Dílčí plnění 2 – Terénní úpravy GREEN PRO-

JECT s.r.o. se sídlem Dobřejovická 194, 

252 43 Průhonice, IČ 27195783 za částku 

662 082,14 Kč bez DPH. Texty smluv jsou 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 54/73/17: RM schválila výběr nej-

vhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Přestupní terminál v Hustopečích – par-

koviště“ uchazeče H a S t, spol. s r.o., Havlíč-

kova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043.

Usnesení č. 56/73/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na „Přestupní terminál v Hustope-

čích – parkoviště“ s vítězným uchazečem H 

a S t, spol. s r.o., Havlíčkova 28, 693 01 Hus-

topeče, IČ 25325043 za částku 7 902 424,- Kč 

bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 57/73/17: RM schválila pachtovní 

smlouvu s Davidem Jankovcem, Větr-

ná 396, Popice, IČ: 63713381, na pozem-

ky p.č.2997/1, 2843 v k.ú. Strachotín na 

LV č.11299 za roční pachtovné celkem 

36.566 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 58/73/17: RM schválila smlouvu 

o mediaci s Mgr. Robinem Brzobohatým, 

Lázecká 46, Olomouc, IČ: 87518791 za usku-

tečněnou mediaci. Text dohody je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 59/73/17: RM schválila zprávu o pro-

vedeném mediačním jednání s vybraným 

mediátorem Mgr. Robinem Brzobohatým, 

IČ: 87518791 a nadále odmítá hradit poža-

dované náklady nájemce na údajně zma-

řenou investici na ul. Vinařské v Hustope-

čích.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Společně, přesto každý jinak
Na výstavě Každý jinak v Městském 

muzeu a galerii Hustopeče se potkalo pět 

výtvarníků z družebního města Benátky nad 

Jizerou. Jak napovídá název, každý z nich 

tvoří jinak, ale jejich tvorba reflektuje místo, 

ve kterém žijí. „Snažíme se ztvárnit naše 

město. Pořádáme různé plenéry, kterých se 

účastní i malíři odjinud. Malujeme zákoutí, 

která máme rádi,“ řekl umělec Roman Pavlík.

Výtvarníci tvoří každý po svém a zachycují 

společná i osobní témata různými uměleckými 

technikami. „Představujeme zde několik 

žánrů. Jsou tu zátiší, portréty, akty, krajina, 

abstrakce a keramické objekty. Spektrum 

výtvarnictví je rozptýlené tak, aby zaujalo 

návštěvníky,“ dodal Pavlík.

V první místnosti galerie se prezentoval 

malíř, sochař, bytový architekt a muzikant, 

Roman Pavlík. Ve druhé a třetí místnosti se 

prolínaly krajiny Jana Nezdary, umělce, který 

maluje nejraději olejem, temperou a tuží, 

a Miroslava Valeckého, který dává přednost 

pastelu a oleji. „Malba české krajiny je pro 

mě odpočinutím,“ řekl o své inspiraci Valecký. 

Poslední místnost obsadila výtvarnice Táňa 

Nálepková, která se věnuje kolážím a ve své 

tvorbě se snaží o vtip. Do pětice benáteckých 

výtvarníků patří také keramička Jana Rejzlová. 

Její objekty se ukrývají mezi obrazy.

Výstava Každý jinak trvala do 24. září.

-ves-
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Vernisáž se konala 2. září.
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Ivica Krošláková z Bratislavy bude U Synků v Zajatí tvorby
Bratislavská malířka, jedna 

z  nejvýznamnějších představitelek Informelu 

(směru abstraktního umění) na Slovensku, 

zahájila svoji výstavu v  galerii domu U Synků 

28. září v 16:30 hod.  

Absolventka VŠVU v  Bratislavě, Akademie 

výtvarného umění v  Praze a ve Vídni 

a Vysoké školy muzických umění v  Bratislavě 

si postupně vybudovala svou vlastní 

výtvarnou identitu, jež trvá přes 40 let. Od 

roku 1981 aktivně spolupracuje s mezinárodní 

vídeňskou skupinou Intakt, jež v  Hustopečích 

vystavovala v  loňském roce. Umělecky činná 

je i ve Francii a v Německu. Postupně nasbírala 

17 zahraničních a 2 slovenská ocenění.

I když její obrazy mají názvy, nemaluje 

příběhy. Hlavní je pro ni svobodný tvořivý 

akt zachycující její momentální rozpoložení. 

K  čisté malbě či grafi ce přidává textil, různé 

druhy papírů, které nechává z  podkladu 

vystupovat do prostoru. Experimentuje 

s  fotoplátnem, fóliemi, fotografováním grafi k 

a uplatněním fotografi í zpět v  obrazech. 

V Hustopečích bude vystavovat do 22. října. 

Šárka Prokešová, galeristka
Zdroj: Xénia Lettrichová: Ivica Krošláková, 

Nestratené v čase 2004–2014, 
katalog výstavy, Bratislava 2013. 

Duchovia země, 1988, akryl na plátně.Fo
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Ani mrholení nezkazilo procházku divokým údolím Bílé Opavy

Děti ze školek vítaly podzim dýňováním

V sobotu 16. září vyrazil z Hustopečí autobus nadšenců směr Jeseníky. Ani 

nepříznivá předpověď počasí je neodradila od 

procházky údolím Bílé Opavy, která pramení 

mezi nejvyšší horou Moravy Pradědem 

a Petrovými kameny. Řeka zde vytváří mnohé 

kaskády, vodopády a peřeje, a slibuje tak 

zážitek z divoké přírody. Navíc v prostředí, 

které je upraveno pro turisty - nachází se zde 

mnoho klád, mostků a přemostění.

„Vyrazili jsme z  Karlovy Studánky. Na 

rozcestí se někteří z nás vydali buď na Barborku 

nebo Ovčárnu. Ti nejzdatnější dokonce zdolali 

Praděd. Mrholení ani občasný déšť nevadily, 

škoda jen, že na Pradědu byla mlha,“ řekla 

produkční Martina Ondrová z  Marketingu 

a kultury města Hustopeče.

V chatách se hustopečští turisté s chutí 

občerstvili borůvkovými knedlíky a vrátili se zpět 

do Karlovy Studánky, kde ochutnali prameny 

léčivé vody a navštívili i lázeňskou kavárnu.

„Další zájezd po krásách české nebo slovenské 

přírody plánujeme na jaře roku 2018,“ dodala 

Ondrová.

-ves-

K  podzimu patří barevné listí, šípky, 

jeřabiny, kaštany, suché rostliny a hlavně dýně. 

Přesně z  těchto věcí společně tvořily děti ze 

školek a jejich rodiče během společenské akce, 

která se konala na obou mateřských školkách. 

Počasí se vždy odpoledne umoudřilo a tak 

dýňování nestálo nic v cestě a rodiny společně 

vymýšlely, jak dýně co nejvíc nazdobit nebo 

udělat strašidelnými. K  tomu se zpívalo, děti 

soutěžily o drobné odměny a rodiče si ke kávě 

mohli dát i dobroty, které děti pomáhaly péct. 

Podzimní zahradou nezněl jenom obvyklý 

smích a křik dětí, ale ozývaly se spokojené 

zvuky zahradní slavnosti.

  -ves-
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Knihovna už jede naplno
Začátek školního roku je za námi 

a do Městské knihovny Hustopeče se vrátily 

pravidelné programy, jako jsou například 

vzdělávací přednášky, virtuální univerzita 

třetího věku, literární kavárna či Cipísek. 

První vzdělávací přednáška patřila 

záhadologovi Arnoštu Vašíčkovi, který všem 

zájemcům o tajemno poodhalil Labyrint 

záhad, který máme na dosah ruky. „Jsou 

to záhady opravdu z  celé republiky. Od 

mimozemských civilizací, přes historické 

otazníky, až po věci mezi nebem a zemí. 

Překvapilo mě například, že jsem našel oblast 

v  Jeseníku, je to okolo hradu Sovinec, kde 

se dochovalo plno pověstí a nálezů, které 

naznačují jakýsi kontakt s  mimozemskou 

civilizací,“ poodhalil téma přednášky Vašíček. 

Návštěvníci knihovny se v říjnu mohou těšit 

na výstavu šperků Denisy Rylichové a obrazů 

Marie Fialové či na přednášku oblíbeného 

spisovatele historických románů Vlastimila 

Vondrušky. První týden v  říjnu se také bude 

konat týden knihoven. „Je to celostátní akce 

zaměřená na podporu četby a knihoven 

po celé republice,“ řekla knihovnice Jana 

Unverdorbenová. V  rámci této akce vyhlašuje 

knihovna amnestii upomínek. „Můžete jí 

využít a vrátit knížku bez poplatku,“ dodala 

Unverdorbenová. 

-ves-
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O přednášku byl velký zájem.

Spisovatelka Zuzana Koubková se současnosti vyhýbá

Jeppe z Vršku opět pobavil

V  úterý 19. září se Městská knihovna 

Hustopeče proměnila v  útulnou kavárnu, ve 

které to vonělo štrůdlem. O své tvorbě, životě, 

díle a inspiraci přijela povykládat spisovatelka 

Zuzana Koubková v  rámci cyklu Literárních 

kaváren.

Většina jejích románů se odehrává v době 

přemyslovských Čech a nabízí širokou paletu 

postav, na kterých autorka umně vykresluje 

tehdejší dobu. „Mým koníčkem byl historický 

šerm a četla jsem mnoho knih od nestorů 

historické literatury. Ale chyběl mi v nich právě 

ten šerm, proto jsem se rozhodla, že napíšu 

knihu, ve které budou pořádné boje a bitvy,“ 

vyprávěla Koubková. „Knížka měla úspěch, což 

mě nakoplo, a od té doby ve volných chvílích 

píšu.“

Zuzana Koubková má za sebou sedm 

publikovaných knih, nyní připravuje vydání 

osmé. Náměty čerpá z  minulosti, ale není 

historik, proto jsou příběhy historií pouze 

inspirované. „Napsala jsem tři romány 

o skutečných osobnostech, o Závišovi, knížeti 

Václavovi a knížeti Boleslavovi. Další knihy jsou 

detektivní, jsou zasazené do určité historické 

etapy a vyskytují se v  nich i některé skutečné 

postavy,“ řekla Koubková. 

Psaní o současnosti se autorka zatím 

vyhýbá. „Obávám se, že bych hodně čerpala 

ze svého života a mohly by ožít staré křivdy, 

na které je lepší zapomenout,“ dodala 

Koubková. Naopak fantastickou povídku 

napsala velmi ráda. Bude otisknuta v antologii 

československé ženské fantastiky. „Opět se v ní 

vyskytuje postava knížete Václava,“ poodhalila 

Koubková. Pokud chcete spisovatelčino dílo 

blíže poznat, můžete si v  knihovně půjčit 

některý z jejich románů.

-ves-

Hra Jeppe z  Vršku v  podání herců 

z Divadelního souboru FOOR měla premiéru 

v  rámci letního Divadelního festivalu Pod 

širým nebem. Repete si v Hustopečích zahráli 

místní ochotníci ve společenském domě. Kdo 

měl možnost porovnat obě vystoupení, tak 

jistě došel k  závěru, že z  herců spadla tréma 

a jejich výkony byly mnohem uvolněnější. 

Soubor nyní plánuje hrát ve spřátelených 

divadlech a pokud možno často. „Jakmile 

jednou nastudujeme jakoukoliv hru, je to 

obrovská námaha, která nás stojí spoustu 

energie, času a práce. Takže výsledek je ten, 

že to stále musíme hrát,“ vysvětlil s  úsměvem 

režisér Jiří Merlíček.    

Komedie Jeppe z  Vršku pochází z  18. 

století a napsal ji dánský dramatik Ludvig 

Holberg. Hra vtipně popisuje zážitek líného 

dobráka Jeppeho, který se opije, a urození 

páni promění jeho život v krutý žert. Navíc na 

něj doma čeká manželka Nilla s  karabáčem, 

který s  chutí používá, aby jí Jeppe pomáhal. 

„Ta hra je ze staré doby, ale je otiskem vztahů, 

které zažíváme dnes. Myslím si, že někteří 

muži takové ženy mají a některé ženy mají 

takové muže,“ řekla herečka Marie Fasorová, 

představitelka hlavní ženské role.   

Divadelní soubor FOOR funguje pod 

vedením zkušeného divadelníka a režiséra 

Jiřího Merlíčka již mnoho let. Má za sebou 

řadu představení. „Naše první společná hra 

byly Vrány, potom Strašidlo Cantervillské. Poté 

přišlo Tlusté prase a po dvouleté pauze je tu 

Jeppe,“ vzpomínala Fasorová. Kromě toho je 

divadelní soubor stále otevřený novým členům 

a dalších výzev se nebojí. „Něco už v  hlavě 

mám, ale to nebudu prozrazovat, protože to je 

tajemství,“ napínal Merlíček.

-ves-
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Koubková se píše historické romány.

Komedie rozesmála všechny diváky.
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Fáze našeho spánku
Spánek je proces organismu, kdy dochází 

v  našem těle k  útlumu fyzického i duševního 

napětí a ke změnám činnosti mozku. Jak již 

víte z  předchozích článků, na kvalitu spánku 

má vliv mnoho faktorů, jako například výběr 

vhodné postele, matrace atd. Ihned po 

probuzení však poznáme, zda náš spánek byl 

kvalitní a plnohodnotný a to podle toho, zda se 

cítíme odpočatí a plní psychické i fyzické síly. 

Spánek se dělí také na určité fáze a my Vám je 

chceme představit.

Usínání – jedná se o první fázi, která může 

trvat několik sekund, ale také 15 až 20 minut. 

Jistě to znáte sami. Jeden člověk ulehne do 

postele a už o sobě neví, zatímco druhý usíná 

ještě několik dalších minut poté, co ulehl. 

V  této fázi například měníme polohu těla. 

Vnímáme okolní svět, ale nevšímáme si ho. 

Dýcháme hluboce a pomalu, snižuje se nám 

krevní tlak i tepová frekvence. 

NREM – tato fáze spánku se dělí ještě na 

další čtyři stádia: 

1. stadium: usínání, trvá jen několik minut, 

svaly se uvolňují.

2. stadium: toto stadium trvá asi 20 minut, 

klesá teplota těla a zpomaluje tep.  

3. stadium: jedná se o hluboký spánek, kdy se 

člověk velmi těžko budí. Na zavolání jménem 

se ale probudí.

4. stadium: jedná se již o velmi hluboký 

spánek, člověk je nejobtížněji probuditelný. 

Třetí a čtvrté stádium můžeme slyšet také pod 

pojmem delta spánek.

REM – je zkratkou pro Rapid Eye 

Movements, což znamená rychlé oční pohyby. 

Tyto pohyby trvají zpravidla 10-20 sekund. 

V této fázi se nám zdají velmi živé sny, a pokud 

se v  tuto chvíli probudíme, budeme si je 

i pamatovat. Úseky REM fáze se střídají 4-5 krát 

během jedné noci.

V  této fázi spánku dýcháme těžce 

a nepravidelně. Tato fáze spánku se liší i věkem. 

U novorozených dětí trvá  až 80 % spánku, 

u dospělých pak 20-25 % doby. REM fáze byla 

prokázána u všech druhů savců a například 

u delfínů tvoří pouze 2% spánku. Malou 

zajímavostí ve fázi REM spánku je, že dochází 

ke změnám průtoků krve, což u mužů vyvolává 

erekci. Co se týká srdeční frekvence, hodnoty se 

zvyšují, jak při bdělém stavu.

Snění – jak už jsme psali, převážná většina 

snů se odehrává v  REM fázi. V  NREM fázi je 

snů mnohem méně a jsou kratší i méně živé. 

Sen je reakce na vnitřní i vnější podněty a je 

to prožitek emocí a myšlenek, ve kterém si náš 

duševní život dělá, co chce. Běžně se nám za 

noc zdá 8-10 snů, ale 90 % z nich zapomeneme. 

Snít mohou i nevidomí lidé, ti však nemají sny 

v obrazech, ale ve smyslech jako je sluch, čich 

nebo dotek. Sny chrání náš spánek a reagují na 

vnější podněty, aby zabránily probuzení. Sny 

nemusí být pouze barevné. Víte, že někteří lidé 

sní pouze v černobílé? 

Sny se zdají dokonce i zvířatům.  Pokud máte 

doma nějakého chlupatého mazlíčka, jistě jste 

ho již někdy viděli ve spánku poblafkávat nebo 

pohybovat tlapkami jako v běhu. Často se také 

stává, že nám sen říká, co se právě děje s tělem. 

Například se Vám zdá, že nutně potřebujete na 

záchod a jak se probudíme, zjistíme, že máme 

opravdu plný močový měchýř. 

Ať se Vám zdá cokoliv, přejeme Vám jen ty 

hezké sny plné barev a radosti.

www.postele-stach.cz

Svět postelí Hustopeče
Jak se dostat do postele co nejrychleji, 

pokud máme za sebou bujarý večírek a nohy 

s hlavou nám neslouží tak, jak bychom chtěli? 

Někdy je to oříšek, a pokud je cíl (postel) 

daleko, spočineme mnohdy i na místech, kde 

by nás to normálně vůbec nenapadlo. Proto si 

tuto náročnou cestu rozvrhněme do několika 

menších úseků. Po každém úseku, který 

absolvujete, si odpočiňte. Tato chvilka musí 

být ale opravdu krátká, aby se Vám nestalo, 

že zastávka na sedačce bude ta poslední. Vždy 

mějte na paměti, že cíl je až Vaše ložnice a Vaše 

postel s načechranými duchnami. Uvidíte, že 

cíl tak zdoláte snáz.

Cesta do postele po fl ámu
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
říjen 2017

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

MUZEJNÍ SPOLEK HUSTOPE E

t  12.10.   HISTORICKÉ MUZEUM ARCHEOPARK PAVLOV 
   - poznávací zájezd.  
st  18.10.   BYST ICE NAD PERNŠTEJNEM A OKOLÍ
   - poznávací zájezd.

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

pond lky  10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM. 
t  5.10. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - jablí ko s ervíkem.
t  12.10. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST – ježek.
t  19.10. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - podzimní obrázek.
t  26.10. 10.00   VÝTVARNÁ INNOST - veselá dýn .

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

t  19.10. 16.00 ŽLUTÍ ÁBLOVÉ. MUŽI Z HUSTOPE SKA NA
   VÝCHODNÍ FRONT  1. SV TOVÉ VÁLKY. 
   P ednáška Mgr. Soni Nezhodové, Ph.D. 
   P ednáškový sál domu U Synk .
ne  29.10. 17.00 VÝTVARNÁ SKUPINA HUSTOPE E – ALFONS.

Výstava výtvarník  Hustope ska k 10. výro í 
založení skupiny. D m U Synk .

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

po 2.10. – 8.10. TÝDEN KNIHOVEN – amnestie upomínek.
po 2.10. a 4.10. DRUŽINOVÉ SETKÁNÍ SE TY LÍSTKEM.
st 4.10 – 30.10. P VAB ŽENY - výstava šperk  Denisy Rylichové a
   obraz  Marie Fialové – vestibul knihovny.
t  5.10. 17.00  OLD ICH Z CHLUMU – HISTORICKÝ ROMÁN

   A SKUTE NOST – p ednáška Vlastimila Vondrušky.
t  5.10. 9.30 5. SEMESTR VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY T ETÍHO
t 19.10.  V KU - téma Lidské zdraví.

po  9.10.  15.00 KURZ HÁ KOVÁNÍ. Bude se konat každé pond lí.  

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

ne  22.10.   14.30 DRAKIÁDA NA K IŽÁKU. Sraz u kostela 
   sv. Václava na Dukelském nám stí. 

st  4.10. 16.30 ZAHÁJENÍ TANE NÍCH pro studenty st edních škol
  18.30  a tane ních pro dosp lé. Kurz vede TŠ Danza Brno.
   Spole enský d m. 
t 5.10 - 7.10.  BUR ÁKOVÉ SLAVNOSTI. Ú inkují: Sestry Havelkovy,

Monkey Business, D da Mládek Illegal Band, Žlutý 
pes. Výhodný p edprodej vstupenek za 150 K  do 
5. 10. v TIC v dom  U Synk , portál Ticketstream 
nebo SMSticket. www.burcakoveslavnosti.cz 

so  14.10.  FILMOVÝ MARATON
  16.00 Nezbedné pohádky - pásmo pohádek pro nejmenší
  18.00 P na dní -  lm Francie, Belgie (2013)
  20.30 Velká nádhera -  lm Itálie Francie (2013)
   Symbolické vstupné na jednotlivé  lmy 30 K .
   Ke každé vstupence pohárek sva áku zdarma. 
   Pro d ti ovocný aj.
út  17.10. 9.00 O LÍNEM HONZOVI – divadelní pohádka pro d ti

MŠ, ZŠ a ve ejnost. Spole enský d m Hustope e, 
vstupné 40 K .

ŠMARDOVO SOUSEDSKÉ DIVADLO. 
Nesout žní p ehlídka amatérských divadelních soubor . 

pá  3.11.  19.30 K ÍŽ U POTOKA
   Divadelní soubor brat í Mrštík  Boleradice
so  4.11.  19.30 MARYŠA
   Divadlo 6. kv tna Holešov
ne  5.11.  16.00 ÁRY BÁBY COTKYTLE (pohádka)
   Divadelní soubor Bezkamen Uher ice
ne  5.11.  19.30 JEPPE Z VRŠKU 
   Divadelní soubor Foor Hustope e

Spole enský d m, Herbenova 4. Vstupné 100 K ,
studenti a d chodci 80 K , vstupné na pohádku 50 K . 

in
ze

rc
e

V sobotu 21. října 2017 uspořádá Klub 

českých turistů Agrotec Hustopeče již 

41. ročník pochodu Divácké putování 

Maryša. Start je od 7.00 do 11.00 hodin 

ve Sportovní hale T.J. Agrotec Hustopeče, 

cíl tamtéž do 19.00 hodin. Akce se mohou 

zúčastnit jak pěší turisté, tak cykloturisté. 

Pěší trasy je možno si zvolit od 5 km do 

40 km, cyklotrasy od 30 km do 100 km. 

Každý účastník obdrží po absolvování 

zvolené trasy v cíli pěkný diplom, malé 

občerstvení a možná i malý suvenýr.

Divácké putování Maryša 

sobota 14.10. 2017 
kino Hustopeče

16.00  NEZBEDNÉ POHÁDKY 
- pásmo pohádek pro nejmenší

18.00     PĚNA DNÍ 
- fi lm Francie, Belgie (2013)

20.30  VELKÁ NÁDHERA 
- fi lm Itálie Francie (2013)

Symbolické vstupné na jednotlivé fi lmy 30 Kč. 
Ke každé vstupence pohárek svařáku zdarma. 
Pro děti ovocný čaj.
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské:  9. 10. /23. 10. 
Papír, plast, nápojové kartony: 3. 10. 
Bioodpad: 2. 10./16. 10. 

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 
 So – Ne   14.00 –  18.30 

Sobotní plavání od 14. íjna. Ve svátek 28. 10. bude bazén uzav en.
B hem podzimních prázdnin budou omezeny hodiny pro ve ejnost.
Více informací na www.spozam.cz, tel.: 702 204 600, 702 204 660. 

t  19.10. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z nám stí).

STOLNÍ TENIS
ne 1.10. 10.00 TJ AGROTEC Hustope e - Elizza Praha (1. liga)
so  28.10.  15:00 TJ AGROTEC Hustope e -Sparta Praha (1. liga)
ne  29. 10.  10:00 TJ AGROTEC Hustope e - SKK EL NI O Praha (1. liga)
HÁZENÁ
ne  8.10. 14.00 Legata Hustope e – TJ Náchod 
ne  29.10.  14.00 Legata Hustope e – Tatran Litovel
FUTSAL
so  14.10. 19.00 TJ Agrotec Hustope e – Inexis Bu ovice
so  28.10. 19.00 TJ Agrotec Hustope e – SK Líše  Brno
FOTBAL
ne  1.10.  15.00 FC Hustope e – V. Pavlovice C (B) 
  15.00  FC Hustope e – Moravská Nová Ves (A)
ne 29.10.  14.00 FC Hustope e – Šitbo ice (A)

út  24.10.  17.00 POSEZENÍ P I P ÍLEŽITOSTI DNE SENIOR
ve školní jídeln  základní školy Komenského ul.
V programu vystoupí dechová hudba SKLEPANKA.
Vstup volný, drobné ob erstvení zajišt no, 
tombola.

so  21.10.  7.00 DIVÁCKÉ PUTOVÁNÍ MARYŠA. Po ádá Klub
eských turist  Agrotec Hustope e. Start 7.00 

- 11.00 v M stské sportovní hale, cíl tamtéž 
do 19.00. P ší trasy jsou od 5 km do 40 km, 
cyklotrasy od 30 km do 100 km.

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

st 11.10. 15.00 MARIE TEREZIE, MATKA VŠECH PODDANÝCH?
   TEREZIÁNSKÉ REFORMY A TRADI NÍ LIDOVÁ
   KULTURA, p ednáší Mgr. Ond ej Machálek,
   jídelna Penzionu.
so  21.10.  6.30  KUTNOHORSKO (Sedlec, áslav, Žleby).
   Poznávací zájezd. Odjezd od nemocnice a  z AN.

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

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

út 10.10.  7.00 ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ GYOR, Ma arsko.
   Odjezd z AN..
t 12.10.  17.30  ZÁJEZD DO DIVADLA BOLKA POLÍVKY - p edstavení

   Shirley Valentine, hraje Simona Stašová. Odjezd z AN.

pá  13.10. 17.00 PÁTEK 13 - Dobrodružná noc spojená s magickým
   datem. Pro d ti od 10 let. M-klub Hustope e.
ne  22.10.  15.00 BRAMBORIÁDA. Sout že, hry, tvo ení…vše 
   s bramborami. M-klub Hustope e.
t 26.10. - 27. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY S PAVU INOU. 

   P ím stský tábor pro d ti 6 - 12 let v M-klubu.
   Sportovní hry, sout že, výpravy do p írody. Strava 
   a pitný režim zajišt n. Cena 600 K .

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

Kdy se budou volby konat?

• V pátek 20.10.2017 od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 21.10.2017 od 

8:00 hod do 14:00 hod.

Kdo může volit ?

• Občané ČR, kteří dosáhli alespoň druhý den voleb věku 18 let.

• Každý volič při příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost 

a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním 

pasem. Neprokáže-li se volič uvedenými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno.

Kde v ČR může volič volit ?

• V místě svého trvalého pobytu ve volebních místnostech příslušných 

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

• Ve městě Hustopeče probíhá hlasování v pěti stálých volebních 

okrscích. Přehled těchto volebních okrsků, volebních místností a seznam 

konkrétních ulic, náležejících pod jednotlivé volební okrsky je uveden na 

samostatném dokumentu.

• Ze závažných důvodů mimo volební místnost do přenosné volební 

schránky, opět v místě svého trvalého pobytu v příslušných volebních 

okrscích, ve kterých je občan zapsán v seznamu voličů.

• Mimo místo svého trvalého pobytu na základě zápisu do zvláštního 

seznamu voličů. Pokud bude volič v době voleb hospitalizován 

v nemocnici nebo jiném obdobném zařízení, může, prostřednictvím 

správy tohoto zařízení, požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů 

v místě, kde se toto zařízení nalézá. V tomto případě bude vyškrtnut ze 

stálého seznamu voličů v obci svého trvalého pobytu.

• Na voličský průkaz v kterékoliv volební místnosti v rámci celé České 

republiky.

Kde lze nahlásit požadavek na uskutečnění volby do přenosné volební 

schránky?

• Do data voleb lze o hlasování do přenosné schránky požádat obecní 

úřad. Kontaktními osobami MěÚ Hustopeče jsou paní Eliška Babáčková, 

tel. 519 441 037, 702 207 366 nebo paní Simona Procházková, tel. 

519 441 064, 606 743 656.

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

volební komisi.

Vydání voličského průkazu – o vydání je možno požádat:

• osobně na ohlašovně do 18.10.2017 do 16:00 hod. Žadatel je v tomto 

případě povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem 

nebo cestovním pasem.

• písemně - žádost musí být doručena na úřad nejpozději do 13.10.2017. 

Podpis na žádosti musí být úředně ověřen.

• v elektronické podobě žádostí zaslanou prostřednictvím datové 

schránky. Tato žádost musí být doručena na příslušný úřad nejpozději do 

13.10.2017.

Vydání občanského průkazu pro výkon volebního práva

• Pro výkon volebního práva může občan požádat o vydání občanského 

průkazu ve zkrácené lhůtě s platností 1 měsíc.

• Pro vydání tohoto občanského průkazu musí žadatel prokázat svou 

totožnost, předložit 2 fotografi e a originál rodného listu.

• Kontakt – paní Ing. Martina Strnadová, tel. 725 506 392, paní Eliška 

Babáčková, tel. 702 207 366.
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MAPA VOLEBNÍCH OKRSK  V HUSTOPE ÍCH

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

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

1

2

3

4
5

1 2 3 4 5

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V pátek 20. 10. 2017 od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 21. 10. 2017 od 8:00 hod do 14:00 hod.
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Metodické centrum na Pastelce pokračuje v činnosti i letos 

Kdo se těšil víc?

Také letos budou na MŠ Školní probíhat 

semináře pro učitelky mateřských škol. 

Každý měsíc bude mít několik kolegyň šanci 

se seznámit s  moderními metodami práce 

založenými na kooperaci a skupinové práci. 

Střídavě budeme nabízet seminář Inovace 

edukačního procesu v předškolním vzdělávání 

a seminář Čtenářská pregramotnost 

v předškolním vzdělávání.

V  obou seminářích se účastnice seznámí 

s pomůckami, jednoduchými metodami 

práce a naučí se skloubit staré i nové postupy 

v práci s  dětmi. Jedním z  nástrojů seminářů 

je seznámení se s  webovým portálem, který 

nabízí zpracované aktivity pro práci s  dětmi.  

Součástí každého semináře je i praktická 

ukázka práce s  dětmi. Seminář Čtenářské 

pregramotosti je v rozsahu 16 hodin a je možné 

ho fi nancovat ze Šablon. Stejně tak i nákup čtyř 

praktických metodik plných námětů na práci 

s  dětmi. Tyto metodiky vychází z  požadavků 

RVP PV a jejich autorkami jsou učitelky MŠ. 

Pro děti je práce na základě použití 

těchto metod velmi obohacující a motivační. 

Získají nejen IT dovednosti, ale hlavně 

kompetence v  oblasti komunikace, založené 

na individualizaci vzdělávacích postupů 

formou rozvoje vícesmyslového učení 

a dalších metod k posilování dílčích dovedností 

vedoucích následně k vyšší úrovni čtenářské 

pregramotnosti, jako nedílné součásti přípravy 

na školní docházku. Těšíme se na všechny 

účastnice. 

Blanka Nešporová, 
v roli lektora

To je otázka pro všechny na začátku 

školního roku. Těšily se více děti, učitelé nebo 

rodiče? Troufám si říct, že se těšili všichni, 

i když určitě každý jinak. Nic naplat, prázdniny 

skončily a zvesela hurá do škol. U nás na 

Pastelce se malovalo, třídy si poté paní 

učitelky nově vyzdobily, aby se v  nich dětem 

líbilo.  Také byly nutné nějaké drobné opravy 

a doplnění nádobí a vybavení. Vše jsme stihli 

v termínu prázdnin a v pondělí 4 . září jsme se 

opět společně sešli. Drobnější nářky malých 

dětí brzy přešly a ze tříd  se nyní ozývá veselé 

povídání a zpěv.  Hlavně z  červené a zelené, 

kde se děti připravují na Burčákové slavnosti. 

Ale i později se je na co těšit.  Děti čeká spousta 

aktivit a zážitků.  Malé děti prožijí svůj první 

rok v kolektivu a předškoláci se aktivně připraví 

na zápis do prvních tříd. Ale to už předbíháme.

Nyní přejeme všem dospělým mnoho 

elánu, sil, pozitivní energie a pohodu. Dětem, 

ať jsou motivované a spokojené, a to nejen ony, 

ale i jejich rodiče.                      Kolektiv MŠ Pastelka

Září v MŠ U Rybiček
Skončily prázdniny, je tu září a s ním začátek 

nového školního roku. Tento školní rok nám 

přináší změnu v  podobě povinné předškolní 

docházky a v podobě umožnění individuálního 

vzdělávání dítěte předškolního věku rodiči.

V  pondělí 4. září jsme přivítali v  MŠ 

123 dětí z  celkového počtu 133. Na děti čekaly 

usměvavé paní učitelky v  pěkně vyzdobených 

prostorách školy. Pro děti máme připravenou 

pestrou vzdělávací nabídku a zajímavé aktivity 

zakotvené v  třídních plánech jednotlivých 

tříd. V  rámci zařazení dětí mladších tří let 

pokračujeme v  projektu Personální podpora 

v  MŠ U Rybiček. Jedná se o posílení našeho 

týmu o chůvy pro tyto děti, vzdělávání 

pedagogů v  kurzech zaměřených na 

čtenářskou a matematickou gramotnost, na 

specifi ku práce pedagoga s dvouletými dětmi 

a zakoupení materiálního vybavení MŠ. 

Nadále pokračujeme v projektu Celé Česko 

čte dětem ve spolupráci s městskou knihovnou, 

čímž se snažíme u dětí vzbudit zájem 

o čtení a o knihy. Děti se během září seznámily 

s  prostředím svých tříd, předškoláci zahájili 

předplaveckou výuku, zahráli kamarádům 

pohádku Paleček a jeho kamarádi. Také 

si připravovali vystoupení My jsme děti 

z mateřinky, které předvedli na Dni sociálních 

služeb a na Burčákových slavnostech. 

Máme za sebou i společné podzimní tvoření 

s  rodiči a těšíme se na prožitkový výukový 

program Buďme kamarádi, ve kterém si děti 

vyzkouší jaké je to jezdit na vozíčku, nevidět, 

nebo se dorozumívat znakovou řečí.

Kolektiv MŠ U Rybiček

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA
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Odstartovali jsme plaveckou výuku.

Naši předškoláci se těšili!
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Fotozprávičky z Nádražky

Na další školní rok jsme připraveni
Základní škola Hustopeče, Komenského 2,

v nadcházejícím školním roce 2017/2018 bude 

v  zaměření své činnosti navazovat na velmi 

úspěšný minulý školní rok. V oblasti výchovně 

vzdělávací činnosti nedochází k  zásadním 

změnám. Výuka bude probíhat podle 

stávajícího školního vzdělávacího programu 

upraveného k  1. 9. 2017. Rozšíří se prostor 

pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, a to uplatňování 

několikastupňových podpůrných opatření za 

spolupráce učitele s asistentem pedagoga.  

Na školu nastoupí celkem 647 žáků, což je 

o 3 žáky více jako v minulém školním roce. Na 

1. stupni bude pro 335 žáků otevřeno 15 tříd 

a 11 tříd bude navštěvovat 312 žáků 2. stupně. 

Provoz školy bude od 1. 9. 2017 zabezpečovat 

celkem 79 zaměstnanců. Předstoupit před žáky 

je připraveno 56 pedagogických pracovníků 

(17 učitelů 1. stupně, 23 učitelů 2. stupně, 

1 školní psycholog, 1 speciální školní pedagog, 

7 vychovatelek školní družiny a školního klubu 

a 7 asistentů pedagoga). O vhodné podmínky 

pro pedagogickou činnost školy se postará 

10 provozních pracovníků a 13 pracovníků 

školní jídelny. Všichni zaměstnanci splňují 

potřebné kvalifi kační předpoklady.

Mimo plnění hlavního cíle školy (vzdělávací 

a výchovná činnost) se škola i během školních 

prázdnin připravuje na zlepšení materiálně 

technických podmínek. V  rámci projektu 

OPVVV  se škola zapojila do plnění několika 

tzv. šablon směřujících ke zlepšení podmínek 

pro práci pedagogických pracovníků a jejich 

dalšího vzdělávání a bude v nich pokračovat. 

Velmi zajímavá se jeví možnost v  rámci IROP 

získat až přibližně 50 miliónů Kč na rozšíření 

kapacity školy a zlepšení jejího vybavení 

(přístavba 5 odborných učeben s vybavením, 

které bude řešit naprosto nedostačující 

současnou kapacitu školy, kdy běžná výuka 

probíhá ve všech odborných učebnách a škola 

již nemá ani jednu volnou učebnu např. pro 

činnost školní družiny). K  realizaci těchto 

záměrů bude třeba výrazné součinnosti se 

zřizovatelem – Městem Hustopeče, protože 

je zde nutná 10 % spoluúčast. Uvedení nové 

nafukovací haly do provozu výrazně zlepšilo 

podmínky pro výuku tělesné výchovy a pro 

zájmové sportovní činnost.

Tradičně připravujeme pro žáky bohatou 

nabídku nepovinných předmětů a zájmových 

kroužků, abychom pro ně zajistili co nejlepší 

a smysluplné vyplnění jejich volného času. 

Ale všechny sebelepší záměry se minou 

účinkem, pokud se nepodaří udržet a dále 

rozvíjet těsnou a účinnou spolupráci školy 

s rodiči žáků a s celou veřejností. Proto společně 

musíme usilovat o naplnění myšlenek, 

že „škola je zde pro žáky“ a že „vzdělání je 

největším lidským bohatstvím“.

Miroslav Patloka, 
ředitel školy

ZŠ NÁDRAŽNÍ

ZŠ KOMENSKÉHO

Projektový den třeťáků na téma Město Hustopeče. Díky bezvadně 

promyšleným úkolům z hustopečského TIC, poznali tak o něco více svoje 

město. Děkujeme.

První školní den vítali někteří s radostí, jiní s obavami. Všichni prvňáčci ale zvládli první měsíc školy na výbornou.

Jak se má cyklista správně pohybovat na vozovce, si procvičují žáci čtvrtých 

ročníků v dopravní výchově.
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Druháčci a plavání
Letošní druháci nejsou žádní lenoši 

a začátek nového školního roku pojali 

sportovně. Hned ve druhém týdnu školy 

začali navštěvovat v rámci tělesné výchovy 

hustopečský krytý bazén. O prázdninách 

poctivě trénovali, aby si v plaveckém kurzu 

neudělali ostudu, a jak můžete vidět 

z fotografi í, nenašel se opravdu nikdo, kdo 

by s úsměvem na rtech neskočil do vody. 

Paní instruktorky si žáky rozdělily do skupin 

a vyzkoušely si s dětmi formou her a soutěží 

jejich plavecké dovednosti. Pevně věříme, že 

se žáci budou na každé plavání těšit a cestou 

z bazénu nebudou mluvit o ničem jiném, než 

o nových hrách nebo plaveckých rekordech.

Kateřina Korábová, 
za kolektiv 2. tříd
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Projekt  Erasmus+ KA1
V  rámci projektu Erasmus +KA1 Zapojení 

metody CLIL do výuky přírodovědných 

předmětů jsem v  termínu od 28. srpna do 

3. září absolvoval v  norském Oslu týdenní 

kurz Interactive Teaching  -using educational 

games and new technology in order to 

enhance learners motivation.

Organizátorem uvedeného kurzu 

byla rumunská vzdělávací agentura 

Eruditus Association.   Spolu s  dalšími 

15 učiteli z  Chorvatska, Polska, Litvy, 

Rumunska, Španělska, Portugalska a Itálie 

jsem se zajímavou, zábavnou a především 

praktickou formou učil, jak zvýšit motivaci 

studentů ke vzdělávání  zapojením především 

mobilních výukových aplikací do každodenní 

výuky. Součástí kurzu byla i výměna zkušeností 

učitelů z  různých koutů Evropy a vyzkoušení 

si jiných postupů, které se používají v  jejich 

školách. V  neposlední řadě jsem se alespoň 

částečně seznámil s  norskou kulturou, 

životním stylem, získal nezapomenutelné 

zážitky, nová přátelství a nasál atmosféru 

této překrásné severské země. Po prezentaci 

vlastního Learning Portfolia jsem obdržel 

Certifi kát a také Europass Mobility a věřím, že 

získané zkušenosti uplatním ve své praxi. 

Petr Dvorník 
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Základní školy byly na společném setkání v Modre
V rámci partnerství měst Hustopeče, 

Benátky nad Jizerou a Modra (SK) se pravidelně 

uskutečňují setkání různých skupin obyvatel - 

divadelníků, seniorů, skautů či žáků základních 

škol. A právě na ty byl zacílen program setkání, 

které se uskutečnilo ve dnech 21. a 22. září, 

tentokrát v Modre. Žáci obou hustopečských 

základních škol společně vytvořili tým, který 

naše město reprezentoval při sportovním klání.

Ve čtvrtek děti společně navštívily záchytnou 

stanici Malvia park, kde se starají o zvířata, 

která žila v nedostačujících podmínkách 

cirkusů a domácích chovů. Po ubytování 

a večeři na internátu čekala na děti 

diskotéka, kterou si všichni náramně užili.

Učitelé mezi tím plánovali další možnou 

spolupráci. Modranští společně s žáky ZŠ 

Nádražní budou po celý školní rok pracovat 

na mezinárodním projektu, který bude 

zapojen do výuky německého a českého 

(slovenského) jazyka. Jeho hlavními cíli bude 

seznámení s německy mluvícími zeměmi, 

zdokonalení se v německém jazyce, využívání 

digitálních technologií ve výuce, práce 

v mezinárodních týmech a mnohé další.

Druhý den byl věnován sportu. Děti se utkaly 

ve dvou kategoriích – mladší žáci a starší žáci, 

samozřejmě rozděleni na dívčí a chlapecké 

týmy. Ty společně zápasily v házené, fotbale, 

vybíjené a florbalu. Týmy hustopečských žáků 

bojovaly jako lvi a obsadily dvě první, jedno 

druhé a jedno třetí místo. V celkovém součtu 

bodů pak Hustopeče zvítězily a odvezly si 

domů kromě super zážitků i medaile a pohár.

Už nyní se těšíme do Benátek nad Jizerou, 

kam příští rok putuje pomyslná pořadatelská 

štafeta.

Ivana Brabcová, 
zástupkyně ředitelky ZŠ Nádražní
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Žáci se základek společně sportovali.
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Čtvrtý projekt EU Erasmus+ vedl do Helsinek 
Na konci srpna se hustopečští tanečníci 

z  TS Danceversity při Gymnáziu T. G. 

Masaryka  rozjeli do Helsinek na další 

projekt EU Erasmus+, kdy díky grantu EU 

mohli poznávat nejen hlavní město Finska, 

ale i partnery – tanečníky z  prestižního 

tanečního helsinského studia Saiffa. Projektu 

dali všichni název Role zdravého životního 

stylu v  životě mladého člověka – tanečníka 

a odbornou část projektu v tomto oboru všem 

zajišťoval úžasný certifi kovaný fi tness trenér 

a výživový poradce z  Fitness Clubu Freedom 

Hustopeče Jaroslav Stehlík. Takže se všichni 

dověděli leccos o zdravé výživě, zdravém 

životním stylu, ale také se všemi tanečníky 

i dospělým doprovodem lektoroval hodiny 

cvičení a pohybu. Všichni se mohli seznámit 

i s  ukázkovými hodinami silového tréninku, 

základy gymnastiky, TRX, kettlebel či tréninku 

zaměřeného na koordinaci a správný pohyb 

včetně mobility. 

Celý projekt byl ale také zaměřen na 

podporu zlepšení kvality při práci s mládeží 

prostřednictvím prohloubené spolupráce 

mezi organizacemi působícími v oblasti 

mládeže (v tomto projektu šlo o spolupráci 

dvou tanečních studií - naší TS Danceversity 

a TS - Saiffa v Helsinkách), také šlo o posílení 

mezinárodního rozměru činností v oblasti 

mládeže, zlepšení komunikace v cizím jazyce 

a zlepšení mezikulturního povědomí a šíření 

diverzity, dál šlo o pro nás velice praktický 

cíl - otevřeně mluvit a seznámit mládež 

obou organizací se zdravým životním 

stylem, zdravou výživou a hlavně riziky, které 

s těmito pojmy a způsoby života souvisejí. 

Celý projekt byl o získávání dovedností 

a zkušeností prostřednictvím neformálního 

vzdělávání. Všichni poznávali svoje odlišné 

kultury a navazovali kontakty přes zdravý 

způsob života a tanec, činnost, která všechny 

zúčastněné spojuje. Pracovali v mezinárodních 

skupinách, komunikovali spolu v anglickém 

jazyce a seznamovali se s principy zdravého 

životního stylu a zdravého způsobu stravování. 

Spolupráce s  fi nskými mládežníky byla 

úžasná také v  tom, že se podařilo získat 

fi nance od sponzorů na pobyt Finů u nás už 

na přelomu května a června a celá spolupráce 

potom pokračovala i v tomto skvělém projektu 

v  Helsinkách. V  České republice se Finové 

s  námi zúčastnili i republikového fi nále TSR 

a ve společné choreografi i získali všichni 

nádherné druhé místo a stříbrné medaile 

a odnesli si titul 1. Vicemistr České republiky.

Finové nám byli úžasnými partnery 

i v Helsinkách, ukázali nám alespoň některá 

místa jejich krásné země tisíce jezer a ostrovů 

a lesy v okolí Helsinek. Vzali nás do rezervace, 

typické pro rodinné výlety, kde jsme porušili 

zásady zdravé výživy a opekli si společně 

špekáčky. Nicméně i u nás bychom Finy mohli 

vzít například na Rejvíz v Jeseníkách a ukázat 

jim, že fi nská krajina není úplně tak jedinečná. 

Proto Finové slíbili, že podají projekt s  naší 

podporou v  Helsinkách sami a přijedou opět 

k  nám, kde spolu navážeme na tento projekt 

o zdravém životě a zdravém životním stylu.

Třešničkou na dortu bylo naše krátké 

společné taneční vystoupení na fi nském 

festivalu tance Sade 2017 v  Helsinkách, kde 

jsme vystupovali společně s Finy v neuvěřitelně 

nádherné multikulturní atmosféře plné 

podpory, ovací a potlesků. 

Díky tomu, že jsme při cestě do Finska dělali 

povinnou bezpečnostní přestávku, měli jsme 

možnost si prohlédnout i historické centrum 

estonského města Tallin, které nás překvapilo 

svojí velkolepostí, historií i památkami.

Celý projekt s námi také absolvoval odborník 

na slovo vzatý v  oblasti zprostředkování 

dokumentace a fotografování Michal Daněk. 

Jeho úžasné fotografi e, videa a nahrávky 

nám budou spolupráci s  Finy a celý projekt 

připomínat ještě moc dlouho. Děkujeme.

Díky grantu EU jsme měli již po několikáté 

možnost poznat Evropu, jak ji neznáme, 

seznámit se s  novými lidmi a místy, kam 

se mnozí mládežníci možná už nikdy 

nedostanou. Projekty EU rozšiřují mladým 

lidem obzory, dávají jim nahlédnout do 

jiných kultur, jiných scenérií a TS Danceversity 

a všichni organizátoři těchto projektů jsou 

nesmírně vděčni za možnost získat tyto granty 

a takových projektů se zúčastnit. Díky také 

DZS v  Praze a všem jeho zaměstnancům, 

kteří tady ochotně pomáhají mladým lidem 

takové granty v EU získávat. Těšíme se na další 

možnosti spolupráce s mládežníky v EU, která 

nám všem v životě dává opravdu mnoho. 

V. Komoňová, projektová manažerka
 a vedoucí TS Danceversity
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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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Soutěž Machři roku 2017 v Praze
Dne 14. září se dva žáci třetího ročníku oboru 

elektrikář-silnoproud ze SOŠ a SOU Hustopeče 

zúčastnili celostátního setkání učňovské 

mládeže Machři roku 2017 v  Praze. Tato akce 

probíhala na Palackého náměstí a v Zítkových 

sadech, kde kromě čtrnácti mužstev oboru 

elektrikář-silnoproud dále soutěžili truhláři 

a strojní mechanici. Pořadatelem byl zajištěn 

doprovodný program pro školy, které přišly 

podpořit soutěžící. Viděli jsme například 

mistra světa ve freestylovém fotbalu Jana 

Webra, stepařskou show a ukázky bojových 

umění. Proti celé akci bylo snad jen počasí, 

které připravilo chladno a déšť. 

Úkolem elektrikářů bylo zapojení 

podružného rozvaděče včetně schématu pro 

zděnou chatu. Zatímco soutěžící pracovali, 

tak pedagogický dozor si mohl prohlédnout 

matičku Prahu a její pamětihodnosti. 

Hodnocení prací prováděla dvoučlenná 

nezávislá komise a revizní technik elektra. 

Časový limit byl stanoven na sedm hodin. Ceny 

a trofeje pro první tři nejlépe umístěné týmy 

byly zveřejněny v 17.30 hodin. Na prvním místě 

se umístila SŠEE Sokolnice a získala trofej 

Machři roku 2017. Pro vítěze byla připravena 

fi nanční odměna v  celkové hodnotě 30 tisíc 

korun. 

Naši soutěžící zvládli náročné úkoly před 

zraky diváků, přísné poroty, neúprosného času 

a nepřízni počasí vcelku dobře, ale jsou místa, 

na kterých je třeba ještě zapracovat. 

Lubomír Malinka, pedagog

SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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	      Dva třeťáci soutěžili o titul Machra roku.

Prázdniny a začátek školního roku
V  období hlavních prázdnin probíhaly 

na SOŠ a SOU Hustopeče plánované opravy 

a modernizace majetku. Po provedení I. 

etapy opravy vnitropodnikové kanalizace 

byla koncem června zahájena II. etapa 

(dokončení).  Z peněz poskytnutých 

zřizovatelem, tj. Jihomoravským krajem, 

v  celkové hodnotě 3  048 tis. Kč (1578 tis. Kč I. 

etapa, 1470 tis. Kč II. etapa) byly vyměněny 

staré a mnohdy poškozené kanalizační rozvody 

včetně šachet a opravena vnitropodniková 

komunikace sloužící jako parkoviště 

služebních a soukromých vozidel. Rovněž bylo 

počítáno s připojením dnes dosud nestojícího 

tzv. Malířského centra.

V  červenci proběhlo zahájení a v  srpnu 

úspěšné dokončení opravy a modernizace 

víceúčelového hřiště. V  rámci oprav byly 

opatřeny nátěrem veškeré konstrukce, 

byla provedena výměna a modernizace 

oplocení hřiště. Instalací nových dřevěných 

mantinelů se tak zvýšila bezpečnost a ochrana 

sportujících. V  rámci opravy byl kompletně 

vyčištěn a renovován povrch hřiště, koberec 

z  umělé   trávy. Rovněž došlo k  výměně 

ochranných sítí a úpravě obvodové konstrukce 

v  souvislosti s  připravovanou stavbou 

Malířského centra plánovaného v  sousedství 

hřiště. Celkové náklady na   opravu nepřesáhly 

310 tis. Kč.

V  srpnu byla započata oprava 

a modernizace kotelny sloužící pro budovu 

teoretického vyučování a prostory školní 

jídelny. V předpokládané hodnotě 1500 tis. Kč 

provedeme výměnu 4 ks poruchových a částečně 

nefunkčních kotlů, zařízení k  ohřevu teplé 

vody, a budou   modernizovány rozvody 

a zařízení pro úpravu energií. Plánovaný 

termín dokončení je říjen 2017.

V  měsíci srpnu byly zpracovány a předány 

požadavky školy na nákup dodávkového 

vozidla pro 7 osob organizaci CEJIZA, 

která provádí pro organizace zřizované 

Jihomoravským krajem hromadné nákupy.

Do školních lavic usedlo 4. září 2017 282 žáků, 

kteří se připravují ve tříletých  učebních oborech 

elektrikář, elektrikář – silnoproud, instalatér, 

malíř a lakýrník, strojní mechanik a zedník, 

ve čtyřletých studijních oborech studují 

Informační technologii a Veřejnosprávní 

činnost. V domově mládeže, který je součástí 

školy, se ubytovalo 15 žáků školy a 1 žákyně 

gymnázia. I když se stavy  žáků a ubytovaných 

snížily, zůstává škola v  naplněnosti žáků nad 

průměrem vykazovaným celorepublikově 

pro naplněnost středních škol. Aby došlo 

ke zlepšení naplněnosti školy a zvýšení 

zájmu o učební obory, ve kterých se již 

dnes celorepublikově objevuje nedostatek 

řemeslníků,  vyhlásila škola možnost navštívit 

prostory a výuku nejen v dny otevřených dveří, 

které se konají 24. 10., 29. 11., 12. 12. 2017 a 17. 

1., 13. 2. 2018 v době 8 - 17 hod., ale i ve dnech 

pravidelné výuky tj. v čase 7.00 – 14.00 hodin, 

resp. návštěvu lze uskutečnit po předchozí 

domluvě i ve dnech pracovního klidu. 

Pro příští školní rok nabízí škola 

zřizovatelem odsouhlasené výkony, tedy 

množství žáků, které můžeme přijmout ke 

vzdělání. Pro obor Informační technologie 

jde o 30 žáků, Veřejnosprávní činnost 30 žáků, 

Strojní mechanik 24 žáků, Instalatér 24 žáků, 

Zedník  24 žáků, Malíř a lakýrník 12 žáků, 

Elektrikář, zkrácená jednoletá forma 12 žáků 

a nástavbové Podnikání 20 žáků.   Škola bude 

prezentovat svoji nabídku na veletrzích 

vzdělávání konaných ve dnech 9. - 13. 10. 

2017 na MSV v Brně, 4. - 5. 10. 2017 v Hodoníně, 

17. - 18. 10. 2017 v Břeclavi, 24. - 25. 11. 2017 na 

BVV v Brně, 26. - 28. 1. 2018 v OC Olympie v Brně. 

Koncem června škola obdržela rozhodnutí 

Ministerstva pro místní rozvoj   ČR o přidělení 

dotace z IROPU ve výši 22,3 mil. Kč na realizaci 

projektového záměru výstavby „Malířského 

centra CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002690“. 

Záměrem projektu je vybudování a vybavení 

třípodlažní budovy o půdorysných rozměrech 

36 x 12m (zastavěná plocha celkem 410m2) 

v areálu školy v hodnotě 24,8 mil. Kč. Realizací 

projektu budou vybudovány polyfunkční 

výukové prostory a modernizováno 

materiálové vybavení, určené pro praktické 

vyučování učebních oborů malíř a lakýrník, 

resp. zedník a   strojní mechanik. V  průběhu 

prázdninových měsíců byly prováděny činnosti 

související s  přípravou výběrových řízení 

a zajištění úvěrové smlouvy k  fi nancování 

výstavby. Probíhala jednání se zřizovatelem 

školy, bankovními ústavy v  Břeclavi 

a Hustopečích, SÚ v Hustopečích, Centrem pro 

regionální rozvoj, projektovou kanceláří v Brně 

a s agenturami ve Vysokém Mýtě a Ostravě, 

které pomáhají s  přípravou   a zajištěním 

všech potřebných kroků k  úspěšné realizaci. 

O dalších osudech hlavní investiční akce Vás 

budeme průběžně informovat. 

Zdeněk Hrabal, 
ředitel školy
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Návrh nové budovy malířského centra.
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CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Celostátní setkání mládeže v Olomouci
Ve dnech 15. - 20. srpna jsme navštívili 

Olomouc u příležitosti Celostátního setkání 

mládeže. Loni se konal v Krakově, který byl pro 

nás velkým zážitkem, a tak jsme se velice těšili!

   Přímo z Hustopečí nás jelo šest, ale ještě 

se k  nám přidalo několik mladých z  okolí. 

Společně jsme se vydali se na cestu vlakem, 

do nějž postupně přistupovali další účastníci 

setkání. V Olomouci na nádraží nás netrpělivě 

očekávalo několik pořadatelů. Nasměrovali 

nás k našim ubytovnám, což byly různé koleje 

Univerzity Palackého. Potom jsme se vydali na 

večerní uvítací program do Korunní pevnůstky 

v centru města.

V  dalších dnech jsme měli vždy společný 

dopolední program a mši, odpoledne jsme 

si plánovali podle nabídky akcí a toho, co nás 

baví a zajímá (přednášky a workshopy na 

různá témata, sporty, kulturní akce atd.). Večer 

jsme se vždy sešli k večerní modlitbě.

V pátek jsme se společně po poledni vydali 

na pouť na Svatý Kopeček. Mohli jsme si 

prohlédnout Baziliku Navštívení Panny Marie 

a zakusit krásný výhled na Olomouc. Večer 

následovala mše a překvapení od pořadatelů 

- ohňostroj. Potom jsme se vydali na noční 

zpáteční pouť a celí unavení padli do postele. 

Další den odpoledne jsme mohli navštívit 

např. tzv. Expo povolání na náměstí, kde 

jsme se mohli seznámit s  různými řeholními 

řády, teologickými školami, křesťanskými 

organizacemi apod. Poslední den jsme se 

dopoledne zúčastnili závěrečné mše v Korunní 

pevnůstce a po poledni se vydali na cestu zpět. 

Setkání bylo pro nás nezapomenutelným 

zážitkem a zkušeností. Jsme za něj velice 

vděčni a i přes hrozby, které v  dnešní době 

vládnou světem, se akce konala a velice se 

vydařila. 

V roce 2019 bude Celosvětový den mládeže 

v Panamě. Takže hurá do Panamy!

Anežka Hrušková

Co pro vás znamená být starostkou?    

Naplňuje mě to. Je to pestřejší, ale také 

náročnější než ve škole. Po 30 letech poprvé 

nejedu podle rozvrhu. Setkávám se se 

zajímavými lidmi, řeším problémy a náměty 

nejrůznějšího typu, našla jsem se v tom. 

Jak jste se k tomu dostala? Proč a s čím jste 

do toho šla?

Od devadesátých let jsem v  komunální 

politice. Rozhodla jsem se sloužit a být 

užitečná tomuto městu. Každý den tvoříme 

lepší svět a já jsem se toho chtěla aktivně 

zúčastnit. Byla jsem v tom, ale nepodílela jsem 

se plně na rozhodování. Tak jsem v roce 2014 za 

Nestraníky šla do voleb jako číslo 1. Mám na 

to věk, rodina už mě tolik nepotřebuje, mám 

zkušenosti, tak proč ne? Jsem přesvědčená, 

že mě starostování nezmění, že nepřestanu 

jezdit na kole, chodit občas na pivo, že se lidem 

nevzdálím. Veřejné dění je mi odmalička 

vlastní. Už jako malá jsem zpívala, recitovala 

na svatbách a při veřejných událostech. 

Co pro vás znamená být starostkou ve 

městě, kde má víra v Boha pevnou tradici? 

A v současné době hned ve třech podobách?

Jsme země křesťanská, patří to k  nám. 

Dělá mi radost, že si církve tady u nás nejdou 

po krku, ale spolupracují. Že si nedělají 

potíže a navzájem si dávají volnost a prostor. 

Ekumenismus je velké plus nové doby - 

nerozdělovat, ale spojovat. Tradice obecně se 

teď vrací do širokého prostoru. Kroje, kostely, 

řemesla… Skvělé je, že to není tlak, ale možnost. 

Tři církve vzájemně obohacují společnost tím, 

co nabízí. 

Myslíte si, že by stát nebo obec měl církve 

podporovat?   

Církev v očích státu a společnosti znamená 

dvě věci: Morální hodnoty a zanedbané 

nemovitosti.

Stát by měl podporovat opravy památek, 

kostely, fary. Minulá doba některé církevní 

budovy používala jako skladiště a mnoho jich 

znehodnotila, stát to církvi dluží. Zachránit 

památku či budovu znamená zachránit paměť 

toho místa, toho, co tu bylo a co nás utvářelo. 

Do jaké míry by měl stát podporovat budování 

morálních hodnot, to zůstává otázkou. Každá 

organizace nebo fi rma, která posunuje 

společnost dopředu je vítána. V  soukolí by 

měly všechny ty instituce fungovat, obec může 

zaštiťovat to soukolí a pomáhat, aby fungovalo. 

I to mě ve funkci starostky naplňuje. 

Myslíte si, že je pro stát nebo obec výhodné, 

že na jeho území žijí věřící lidé?

Věřící nebo ne podle mě nehraje roli. 

Vždycky je to o tom, jestli se lidé chtějí 

domluvit nebo ne. 

Chystáme s kolegy modlitby za národ, za 

společnost v našem státě. Co vidíte v tomto 

státě v této době jako největší problém?

Lidé se mají relativně dobře, ale 

neuvědomují si to, pořád jsou nespokojení. 

Neváží si toho. Problémy vidím v  tom, že 

převládá negativní myšlení, nedůvěra, které 

narušují vztahy, šíření negativních nálad. Lidé 

mají velké nároky, ale nechtějí na ně vynaložit 

velké úsilí, proto ta nespokojenost. Svoboda 

přináší velké možnosti, ale také vyžaduje 

převzít odpovědnost za svůj život. 

Představte si, že Vy sama stojíte před 

Bohem a můžete si vyprosit jednu věc pro 

náš národ. Co by to bylo?

Schopnost rozlišit to malicherné od 

důležitých věcí. Ale to neznamená neužívat si 

maličkostí všedního dne. Pokud ta maličkost 

vyvolá radost a vděčnost, pak je důležitá. 

Veliká očekávání přinášejí velká zklamání, 

v tom je velké nebezpečí. 

Vidím to tak, že pro náš národ a společnost 

v  našem státě budeme vyprošovat radost 

a vděčnost –  nejlepší lék na závist 

a nespokojenost. Děkuji Vám za rozhovor a za 

podněty nejen k modlitbám.

Paní starostky se ptala Kateřina Rybáriková, 

kazatelka evangelického sboru

Křesťanské církve v Hustopečích

 všechny srdečně zvou 

ke společnému setkání s názvem

Modlitby za národ

a za společnost v našem státě

v neděli 29. října v 16.00 hodin

na Dukelském náměstí v Hustopečích

V případě příznivého počasí se uskuteční 

modlitební pouť na Křížový vrch

Zajímalo mě, a tak jsem se zeptala…
rozhovor s paní starostkou PaedDr. Hanou Potměšilovou

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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K další přednášce Klubu historie a vlastivědy 

Hustopečska se sešli jeho členové a příznivci 

v  pěkném prostředí jídelny hustopečského 

Penzionu na Žižkově ulici ve středu 13. září. 

Z Velkých Pavlovic k  nám zavítal pan Mgr. 

František Kynický, učitel ZŠ v  Kobylí. Přinesl 

si s  sebou svoji magisterskou práci na téma 

Hustopečsko v době hradištní a z jejích údajů 

vycházel při přednášce na stejné téma. Nutno 

říci, že námět byl velice zajímavý, stejně jako 

promítané obrázky, kresby, náčrty, mapy 

či fotografi e cenných vykopávek z  Velkých 

Pavlovic, Boleradic, Šakvic, blízkého okolí či 

Velkých Bílovic. Ty sice přímo pod Hustopečsko 

už nespadají, ale výskyt vykopávek tam byl víc 

než hojný, takže je nebylo možno opomenout. 

Celá diplomová práce Františka Kynického 

se jinak zaměřuje na historický vývoj 

Hustopečska, s důrazem právě na dobu 

hradištní. Snažil se v ní vytvořit ucelený 

přehled historického osídlení, archeologických 

nálezů v regionu, přírodních podmínek, které 

panují v katastru, zmapování terénu a vylíčení 

charakteristik slovanského obyvatelstva 

v době hradištní s rozdělením do jednotlivých 

period. Práce je pokračováním bakalářské 

práce s názvem Osídlení Velkopavlovicka 

v době hradištní a je doplněna o obrazové 

přílohy týkající se dané problematiky. Může 

přispět k výuce regionálních dějin a sloužit jako 

ucelený přehled vývoje obecných informací 

Hustopečska od pravěku po středověk. Nám 

posloužila k  doplnění znalostí a vědomostí 

z  historie naší oblasti, za což patří mladému, 

sympatickému a pohlednému pedagogovi F. 

Kynickému náš velký dík.

Za KHVH  Iva Štěpánková,kronikářka
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Mladý pedagog nás velmi obohatil.

SPOLKY

Hustopečsko v době hradištní

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 

manželskému páru, paní Heleně a panu 

Dušanovi Průdkovým, že nám umožnili 

prožít od 30. 7. do 6. 8. 2017 příjemný týden 

na letním táboře Na stará kolena, který 

letos opět pořádali v  rekreačním zařízení 

Okrouhlík u Jihlavy. I přesto, že jsme teprve 

čerství padesátníci a necítíme se být staří, 

díky oběma jsme do kolektivu účastníků 

tohoto tábora zapadli velmi dobře. 

Průdkovi měli pro nás připraven kvalitní 

program, do kterého se vešly i dva zajímavé 

výlety. Díky perfektní organizaci jsme se ani 

chvilku nenudili. Denně jsme spolu hráli 

různé hry, účastnili se dovednostních soutěží 

a kvízů. Celý pobyt jsme si dokonale užili 

a domů se vraceli odpočatí, plni nových 

zážitků a přátel.

K našemu poděkování se připojují všichni 

účastníci tábora a také Vojtěška a Mila, 

děvčata z kuchyně.

Za všechny spokojené táborníky Pavel a Jana 

Mikuškovi z Náchoda

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Podzimní dění

Když se řekne září, tak se mi vybaví několik 

věcí. Jednou z nich je i díkůvzdání. Tuto tradici 

má náš sbor již od roku 2005, kdy jsme otevřeli 

rekonstruovanou modlitebnu, ve které se dnes 

scházíme. I letos jsme se třetí neděli v  září 

sešli, abychom vzdali Bohu díky. Nádherným 

povzbuzením bylo vystoupení dětí, které si 

připravily a zazpívaly dvě písně. 

Vždy se však těším na osobní svědectví, se 

kterými jednotliví věřící přichází. Každý může 

přijít k  mikrofonu a vyjádřit, co pro něj Bůh 

během roku udělal a jak mu pomohl. Tyto 

osobní zkušenosti mi ukazují, jak Bůh s  námi 

lidmi jedná. Po bohoslužbě následovalo 

občerstvení a společný čas. 

Také dětská organizace Royal Ranger, která 

využívá našich prostor, začala svou činnost po 

prázdninách akcí spolu s  dalšími předními 

hlídkami Jižní Moravy. Společná víkendovka 

se uskutečnila od pátku 15. do neděle 17. září 

v budově naší modlitebny. Mnohé děti se znají 

z předchozích akcí a táborů, a tak je vždy o čem 

hovořit. Sobotní odpoledne bylo otevřené 

i pro zájemce z  řad hustopečských dětí. 

Každý, kdo přišel, si mohl vyzkoušet střelbu 

lukem či závodit v  chůzi na chůdách. A nejen 

to, program byl vcelku bohatý. Na závěr se 

rozkrojil velký dort a všichni tak dostali sladké 

občerstvení. 

Letos v říjnu si připomínáme pětisté výročí 

počátku reformace. V rámci české republiky je 

pořádáno nespočet různých přednášek a besed. 

Toto výročí se dotýká i mne, a to ve formě 

přednášek na téma novokřtěnců (habánů), 

kteří byli jedním z nositelů reformace v našem 

regionu. Pro zájemce, ta nejblíže Hustopečím 

se uskuteční 5. října  v  Mahenově knihovně 

v  Brně. Nicméně říjen bude spíš ve znamení 

příprav na pracovní výjezd do Jižního Súdánu. 

Ten začíná hned zkraje listopadu a zabere 

téměř celý měsíc. Pokud se podaří spojení, rád 

se v příštím čísle ozvu z této Africké země.  

Karel Fridrich, 

pastor sboru

Všechny srdečně zveme
Během prázdnin měli mladí a děti z naší 

farnosti možnost zúčastnit se mnoha pěkných 

táborů a setkání. Také ve školním roce se pro 

ně otevírá mnoho možností, jak se mohou dál 

seznamovat s pravdami víry, vytvářet přátelské 

vztahy a společenství, které je pro jejich životní 

zakotvení důležité, zvláště v době dospívání. 

Tyto možnosti nabízí výuka náboženství, mše 

sv. pro děti, společenství mládeže, zpívání 

ve schóle, nebo akce jako Drakiáda, vánoční 

divadlo či Děckanáda. Všechny, kteří by chtěli 

mezi nás kdykoli přijít, srdečně zveme. 

S přáním Božího požehnání do nového 

školního roku 

Jan Nekuda, děkan
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Na základě memoranda o vzájemné 

podpoře a spolupráci Město Hustopeče 

uspořádalo setkání seniorů ze tří měst - 

Benátky nad Jizerou, Modra a Hustopeče. 

Senioři z partnerských měst měli program 

po obědě - návštěva preparátorské dílny 

v Šakvicích, projížďku kolem Mušovských jezer. 

Večer pak bylo společné setkání i se seniory 

z Hustopečí. Na tomto večerní programu 

vystoupili i představitelé jednotlivých měst. 

Následovala volná zábava. Při sklence 

dobrého vína jsme zavzpomínali na seniorský 

tábor, zazpívali jsme si i zatančili. Na druhý 

den byl připraven pro hosty program - návštěva 

Benediktinského opatství v Rajhradě, návštěva 

unikátního památníku písemnictví. Příští rok 

budou organizátoři z města Modre. Již teď se 

těšíme na společné setkání.

Bohumila Defeldová, 

předsedkyně svazu

Díky memorandu máme mnoho přátel

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE
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Užívali jsme si společný čas.

Navštívili jsme Hrnčířský jarmark

Prohlédli jsme si jadernou elektrárnu i barokní zámek
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Obdivovali jsme krásnou keramiku.

V sobotu 16. září jsme jeli na Hrnčířský 

jarmark do Kunštátu. Kunštát nás přivítal 

nejen velkým množstvím stánků s keramikou, 

ale i deštěm. Ten byl vytrvalý po celou dobu 

naší návštěvy. Ve stáncích byla různá keramika, 

krásné hrníčky, formy na pečení, různé 

květináče, nepřeberné množství různých sošek 

na zahradu. Byla to přehlídka řemeslného 

umění od prodejců z celé republiky.  Na 

hlavním pódiu se střídala Kunštátská 

dechovka s Jamie Marshall´s The Amlifi ed 

Ascoustic Band. Jen skupina Mirai se omluvila 

pro tragédii ve skupině. Následoval Robert 

Křesťan a Druhá tráva. I když drobně pršelo, 

lavičky byly obsazené.  Publikum si vytleskalo 

přídavek. Odjížděli jsme sice trochu promrzlí, 

promoklí, ale spokojení. Někteří nakoupili 

nějakou keramickou krásu domů, někteří 

alespoň získali inspiraci pro vlastní tvorbu 

keramiky.

Bohumila Defeldová, 

předsedkyně svazu

Dne 20. září jsme se opět vydali na výlet. 

Tentokrát do Jaderné elektrárny Dukovany. Na 

informačním centru nám promítli dva fi lmy 

a hovořili o začátcích elektrárny až doposud. 

Projekt na jadernou elektrárnu se datuje od 

roku 1978. První reaktorový blok byl uveden 

do provozu v roce 1985, v roce 1986 další dva 

reaktorové bloky, čtvrtý v roce 1987. Roční 

produkce elektrárny je 2 040 MW, což postačuje 

k pokrytí spotřeby všech domácností v ČR. 

Elektrárna Dukovany patří mezi pětinu nejlépe 

provozovaných jaderných elektráren na světě. 

Zaměstnává 3 000 lidí. Jaderné palivo se 

dováží z Ruska. Procházeli jsme kolem modelů, 

znázorňujících   výrobu elektřiny. Oběd jsme 

měli zajištěný v hotelu Opera Jaroměřice nad 

Rokytnou. Mohli jsme zvolit ze dvou variant. 

Obsluha byla skvělá, vyšetřili jsme i čas na 

kávu, nebo jiný mls.

Další zastávka byla v barokním zámku 

v Jaroměřicích nad Rokytnou, který patří 

k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 

18 století u nás i v Evropě. Prošli jsme sálem 

předků, třemi hudebními salónky, modrý m 

salónem s obrazárnou, pracovnu hraběnky, 

zlatým přijímacím pokojem, jídelnu, 

tanečním sálem a v přízemí římskými lázněmi. 

V jednotlivých místnostech je nádherný 

porcelán, dobové hudební nástroje, nástěnné 

malby, v dalším pokoji zase nádherné parkety. 

Současně se zámkem vznikla i zámecká 

zahrada francouzského typu. 

Máme za sebou zase krásný výlet se 

spoustou nových poznatků.

Bohumila Defeldová, 

předsedkyně svazu

SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH

Příjemné spojili s užitečným. Všehoschopní pořádali Ovčí bál
Umí si dělat srandu ze sebe, ale i z ostatních. 

S  chutí dělají zábavu pro děti i dospělé či 

pomáhají přírodě. To jsou Všehoschopní 

z  Hustopečí. A jejich Ovčí bál naplnil tuto 

charakteristiku do písmene.

Ovčí bál se konal v pátek za druhým 

hustopečských rybníkem. Vstupné vybíraly 

vodnice, na parketu tančily ovce, návštěvníci 

si pochutnávali na grilovaných klobáskách 

a zapíjeli je pivem z  místního pivovaru. 

K tomu všemu vyhrávaly kapely Větry z jihu 

a Skrznaskrz.

Všehoschopní Ovčí bál pořádali již potřetí a vždy podpořili dobrou věc. Peníze z prvního 

ročníku putovaly na výsadbu lip, ten druhý 

pomohl vyrobit a rozmístit budky pro ptáky 

a letos se dočkají tůně u rybníku, kde vyrostou 

nové vrby. „My hlavně chceme zachovat tu 

krásnou přírodu, vrby do této lokality prostě 

patří,“ uvedl hlavní organizátor Mirek Vodák. 

„Dalším důvodem, proč jsme se rozhodli pro 

vrby, je to, že Hustopečští teď ani nemají kam 

chodit na proutky na velikonoční pomlázky,“ 

doplnil ho další z organizátorů Kamil Konečný.
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Stará vinařská tradice říká, že mladým 

vínem se může poprvé ťuknout až na svátek 

svatého Martina, navíc se na uctění památky 

tohoto světce zabíjí husa. Nenechte si ujít 

příležitost ochutnat mladé víno a křupavou 

pečenou husu na Oslavě svatomartinských vín 

a husí v sobotu 11. listopadu. 

Ve stanu na Dukelském náměstí na 

vás bude čekat všech šest schválených 

odrůd svatomartinského: Müller Thurgau, 

Muškát Moravský, Veltlínské červené 

rané, Zweigeltrebe, Modrý Portugal 

a Svatovavřinecké. Pod stanem můžete 

ochutnat i svatomartinskou husu se zelím 

a knedlíkem. 

Mladá vína lze koštovat také ve sklepích 

ve vinařské uličce Na 

Hradbách. Naopak 

vína starších ročníků 

budou nabízet vinaři na 

nádvoří renesančního 

domu U Synků a ve Stálé vinařské expozici se 

budou degustovat Hustopečská městská vína. 

K  oslavám se připojí i restaurace po celém 

městě, které budou nabízet svatomartinské 

menu.

Obvykle se na oslavy dojede podívat i svatý 

Martin se svou početnou družinou. Přijďte se 

podívat, jestli letos přijede na bílém koni. 

-ves-
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Hustopečský stadion patřil našim fotbalovým nadějím
V neděli 10. září se v Hustopečích uskutečnil 

první ze série turnajů přípravek pod záštitou 

Okresního fotbalového svazu. Na hlavní ploše 

vzniklo šest minihřišť, na kterých bojovalo 

o svá vítězství hned 20 týmů přípravek  

z 11 okolních obcí, celkem cca 200 dětí. 

Hustopečští měli zastoupení ve všech třech 

věkových kategoriích a do zápasů vyslali hned 

40 nadšených bojovníků.

Krásné počasí přilákalo na stadion velké 

množství fanoušků,  a tak všechna utkání 

měla parádní fotbalovou atmosféru a každý 

vstřelený gól byl vždy náležitě oslaven. Jelikož 

se celý turnaj hrál pod heslem ŽIJEME HROU, 

zvítězili všichni, kdo se turnaje zúčastnili.

A že se turnaj povedl, mohou potvrdit 

i předseda OFS Břeclav František Stejskal 

a místopředseda OFS Břeclav Miroslav 

Strouhal, kteří se turnaje osobně zúčastnili 

a nešetřili slovy chvály k celkové úrovni turnaje.

Za FC Hustopeče děkujeme trenérům, 

tatínkům i maminkám, kteří nám s organizací 

pomáhali.

Jaroslav Šebesta, trenér

Na turnaji přípravek hrálo kolem 200 dětí.

Crrr!!! Je 6.00 ráno a budík neobytně hlásí, 

že je čas vstávat. Ano, nastalo období, kdy 

většina vinařů a jejich rodinných příslušníků 

obrací svůj zájem k  rostlinám, o které celý 

rok pečují a brání je před povětrnostními 

podmínkami, chorobami i živočišnými 

nenechavci, seč jim síly stačí. Tepláky, gumáky, 

rukavice, nůžky a každému kýbl. Do batohu 

ještě salám a nějaké pečivo, kdyby se ozval 

pan hlad, a vyrážíme. Ať je nám pět nebo 

pětasedmdesát, kdo má ruce a nohy, dopravuje 

se každoročně touto dobou do vinohradu, 

kam kromě nepoučitelných špačků, a že jich 

letos je, od zarážení hory nesmí ani noha. 

Rozdělíme si řádek za řádkem, dnes se bude 

sbírat Müllerka a Vavřinec, pěkně keř po keři 

a sbírat i popadané kuličky, ať ani bobulka 

nezůstane nazmar. 

Letos byly vinohrady i vinařovy nervy zase 

pěkně zkoušeny. Tuhá zima, jarní mrazíky, 

kroupy, sucho a teď ještě ti neodbytní špačci… 

Je to vinohrad od vinohradu, ale i přesto 

všechno to vypadá dobře. Hrozny jsou velké, 

sladké a dětští sběrači víc než kyblíky plní své 

pusinky. Na rozjímání není moc čas, ale když 

přijde chvíle na svačinu, pohledu neujdou 

vlnící se řádky vinic, které kopírují ráz krajiny 

a končí až za obzorem. Voní hlína, tráva 

i sladká šťáva ze sbíraných hroznů. K  tomu 

mudrování zasloužilých vinařů z  rodiny nad 

bednami s  úrodou, bubnování plynových 

děl ze vzdálenějších vinohradů a ještě teplé 

paprsky sluníčka babího léta. Je krásně! No nic, 

ještě máme půlku před sebou, tak šup. 

Jakmile je hotovo, všechno ještě naložit 

a už toto jihomoravské zlato putuje do sklepa. 

Pěkně zvážit, pomlít, změřit cukr a za pár dní 

při burčáku uvidíme, jak úspěšný ten boj s živly 

letos byl.

Petra Otřísalová, SVE 

Za pár dní při burčáku uvidíme

SPORT

VÍNO A HUSTOPEČE
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Vinobraní na hustopečských vinicích.

Svatý Martin v Hustopečích v roce 2016.

Svatý Martin přiveze víno i husu

FOTBAL
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Konalo se MS v Karate WGKF 2017
V  rumunské Bukurešti proběhlo od 14. do 

18. září Mistrovství světa v  karate GOJU RYU 

organizace WGKF (World Goju-ryu Karate 

Federation) ve sportovním karate. Světová 

organizace WGKF si tak připsala na svůj 

účet další z  vrcholných šampionátů. Česká 

reprezentace vyjela s  velkými ambicemi na 

tuto soutěž a přijela ověnčena množstvím 

medailí. Vlajka České republiky se zatřepotala 

na stupni nejvyšším celkem 4x, stříbrný 

úspěch sklidila čtveřice závodníků a s bronzem 

odjíždělo deset závodníků. Mezi reprezentanty 

se neztratili ani naši závodníci z Hustopečí. 

Vojtěch Sůkal navázal na svou dobrou 

formu v této sezoně a v kategorii kata (sestavy) 

mini cadeti získal 3. místo. V prvním kole 

čekal na Vojtu soupeř z  Rumunska, kterého 

porazil 3:2, v dalším kole si poradil s  Italským 

závodníkem stejným poměrem 3:2. Do třetího 

kola nastupoval Vojta proti favorizovanému 

soupeři z  Bulharska, kterému podlehl těsně 

2:3. Touto prohrou se uzavřela Vojtovi brána 

do fi nále. Ve hře tak zůstal boj v repasáži o třetí 

místo, ve kterém nenechal nic na náhodě 

a jednoznačně porazil závodníka z Jihoafrické 

republiky 5:0 a získal tak 3. místo na MS. Další 

medaili přidal s kamarády v kata týmech, kde 

se stali Mistry Světa.              

Dalším zástupcem z  domácího oddílu LFC 

Karate Hustopeče byl Vojtěch Schubert, který 

startoval v disciplíně kumite (zápas) v kategorii 

senioři U21, kde předvedl krásné zápasy.  Hned 

v prvním zápase dokázal porazit reprezentanta 

z  Jihoafrické republiky 4:0. Další závodník, 

který nenašel na Vojtu Schuberta recept, 

byl závodník z  Rumunska, kterého porazil 

vysoko 6:2. Ve třetím kole se potkal Vojta se 

závodníkem Ruska, který ho loni porazil na 

ME v  Rakousku. Zápas byl opatrný, žádný ze 

závodníků nechtěl udělat chybu. Nakonec se 

podařilo našemu závodníkovi porazit soupeře 

z  Ruska těsně 2:1. Ve čtvrtém kole bohužel 

Vojta nestačil na borce z Ukrajiny a po malém 

zaváhání prohrál 3:0. Tímto zbyla Vojtovi pro 

zisk poslední medaile šance a nastoupil proti 

Italskému reprezentantovi. Od začátku to byl 

náročný zápas, oba soupeři se přetahovali 

o body. Nakonec skončil dobře pro našeho 

závodníka, a to těsně poměrem 5:4. Tímto 

získal Vojta Schubert bronzovou medaili na 

MS. Druhou přidal v  kumite družstev, kdy 

s výběrem závodníku z ČR získali 3. místo. 

Děkujeme Vojtovi Sůkalovi a Vojtovi 

Schubertovi za příkladnou reprezentaci 

našeho města a oddílu LF Club Karate.

Bronislav Puzrla, trenér
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Přijeli jsme ověnčeni mnoha medailemi.

KARATE

V pátek 25. srpna jsme zahájili další ročník 

domácího soustředění žáků FC HUSTOPEČE. 

Zúčastnilo se 11 starších a 12 mladších 

žáků. Počasí nám opět přálo, takže jsme 

se mohli věnovat časovému rozvrhu bez 

komplikací. Začali jsme tréninkem, poté 

následoval oběd, stavení stanů, volná 

zábava (mobily nestíhaly nahánět wifi ), 

trénink, svačina, koupaliště, a táborák. 

Na táborovém ohni nás překvapila návštěva. 

Naše kluky přijeli vyzpovídat komentátoři 

Petr Vichnar a Radek Petr Záruba (prosím 

neplést s Robertem) a myslím si, za všechny 

zúčastněné, že  o zábavu bylo postaráno. 

Ve 23.00 hodin byla večerka a chlapci šli po 

hygieně na kutě. Trenéři, rodiče a komentátoři 

museli ještě nějakou dobu vydržet u ohně, aby 

se nerozšířil do okolí. 

V sobotu jsme se nasnídali a po opláchnutí 

zubů a zmačkaných obličejů se šlo na 

trénink. Následoval oběd a odpolední klid. 

V 15:00 hodin jsme odjeli s osobním řidičem 

Karlem do Brna na fotbalové utkání Zbrojovka 

Brno:Sparta Praha. Před zápasem se kluci 

zapojili do soutěže o ceny. Postoupilo pět kluků, 

z toho tři z našeho družstva. Soutěž ovládl 

suverénně Radim Dobrovolný (doteď musím 

odmítat Ríšu Dostálka, aby  nevolal, že Radima 

prostě do Zbrojovky nepustíme). Kouzlo naší 

početné skupiny nakoplo Zbrojovku tak, že 

nedala Spartě šanci a vyhrála 2:0 (opět jsme 

museli odmítat prosby Zbrojováků, abychom 

jezdili častěji). Prostě jsme jim přivezli živou 

vodu, tak snad se jim bude dařit dále a budou 

bodovat i v dalších zápasech. Po zápase jsme 

odjeli zpět na naše hřiště, kde nás čekala 

večeře. Poté byla volná zábava a ve 22:30 hodin 

večerka. V neděli ráno jsme uklidili a odebrali 

se domů.

Tímto bych chtěl poděkovat rodičům, 

trenérům a prostě všem, co se podíleli na této 

akci, za odvedenou práci. Hlavně děkujeme 

děvčatům (Míša, Lea, Janča) za výtečné jídlo 

a starost o naše bříška.

Děkujeme a těšíme se na další společné 

akce. 

Za trenéry žáků Pavel Pitlach

Soustředění žáků vedlo i na zápas Zbrojovky

Pomohli jsme Zbrojovce vyhrát.
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ATLETIKA

KRYTÝ BAZÉN
V září byla zahájena saunovací sezóna.

Sobotní provoz bazénu bude obnoven od soboty 14. října. 

Ve dnech 26. 10. – 29. 10. bude v krytém bazénu probíhat 

soustředění plaveckých oddílů a provoz krytého bazénu 

pro veřejnost bude omezen. 

V měsících říjen a listopad bude ve dnech úterý, středa a pátek 

v čase 19.00 – 20.00 krytý bazén vyhrazen klientům České průmyslové 

zdravotní pojišťovny. (Mimo středu 25. října a pátek 27. října.)

Aktuální informace o provozní době a obsazenosti krytého bazénu 

najdete na www.spozam.cz, 

na facebooku nebo na tel.: 702 204 660 nebo 702 204 600.

Hustopečští atleti přivezli tři zlata z Evropských her
Historickým úspěchem skončil pro 

mladé hustopečské atlety dvanáctý ročník 

Evropských atletických her dětí, který se konal 

tradičně v Brně. Na této největší žákovské 

atletické soutěži v Evropě získali v konkurenci 

závodníků z šestnácti států Evropy tři zlaté 

medaile. K  tomu celou řadu umístění v  elitní 

dvacítce pořadí a navíc i rekord šampionátu.

„Na těchto třídenních závodech je vždycky 

skvělá atmosféra i velmi silná konkurence. 

Vždyť v  některých disciplínách nastoupilo na 

start i více jak sto dvacet závodníků,“ přiblížil 

tyto závody vedoucí hustopečských atletů 

Zbyněk Háder. „My to máme do dějiště her 

blízko, tak si můžeme dovolit nominovat 

početnější výpravu. Letos na Evropské hry do 

Brna odjelo celkem 24 hustopečských atletů 

a tentokrát byli opravdu pořádně vidět,“ dodal 

spokojeně.

Celý šampionát provázelo deštivé počasí, 

ale jak se ukázalo, hustopečským déšť přinesl 

štěstí. První želízko v  ohni měly Hustopeče 

už v  první disciplíně. Ve skoku vysokém 

dvanáctiletých dívek patřila mezi favoritky 

Vendula Zemčíková. Velmi soustředěným 

výkonem procházela bezchybně celou soutěží 

a jako jedna z  mála se dokázala vyrovnat 

s  vytrvalým deštěm. Výšku 1,43 m zdolaly 

pouze tři závodnice – Zemčíková, Slovinka 

Fonovič a Slovenka Fapšová. Na další výšce se 

zranila závodnice ze Slovinska, která do té doby 

skákala stejně bezchybně jako Zemčíková. 

A protože už nikdo nebyl úspěšný, měla se naše 

a slovinská závodnice rozeskakovat o zlato. 

V této chvíli Vendula Zemčíková projevila fair-

play ducha a odmítla rozeskakování, protože 

její soupeřka do něj nemohla nastoupit. Tím 

darovala soupeřce zlato, které takto získaly 

společně.

Na Evropských hrách se tradičně dařilo 

výškařům. I druhé zlato jsme získali v  této 

disciplíně. Matěj Hycl měl několik soupeřů 

s  vyšším osobním rekordem než on, ale na 

rozdíl od nich si ho dokázal vylepšit. Poprvé 

na výšce 1,56 m, která rozhodla, že i on odjede 

z  Brna s  medailí na krku. Pak se napoprvé 

přenesl i přes výšku 1,59 m a tímto pokusem už 

bral zlato. Jako jistý vítěz si nechal na stojany 

nastavit 1,61 m a hned prvním pokusem se přes 

tuto výšku přenesl. Jeho spanilou jízdu soutěží 

zastavila až výška o dva centimetry vyšší. Matěj 

Hycl tak potvrdil, že patří mezi nejlepší výškaře 

v republice.

Na zlaté notě zůstali naladěni hustopečští 

atleti i třetí den. Mezi nejmladšími chlapci 

v  hodu kriketovým míčkem jsme drželi 

palce Štěpánu Paulíkovi. Ten se suverénně 

probojoval do fi nále, když vyhrál kvalifi kaci 

výkonem 58,48 m. Tímto výkonem překonal 

o neuvěřitelných osm metrů rekord 

šampionátu. Finále se házelo v  protivětru, 

a tak se nečekaly nijak daleké výkony. Štěpán 

se v  prvních čtyřech pokusech přetahoval 

o vedení s  brněnským Moravcem, když 

oba těsně přehazovali padesátimetrovou 

vzdálenost. O svém vítězství rozhodl Paulík 

v  pátém pokusu, kdy hodil 55,12 m a svého 

soupeře suverénně porazil o více jak čtyři 

metry.

Kromě tří zlatých medailistů musíme 

vyzdvihnout i další naše závodníky, kteří se 

probojovali do první dvacítky. Jen jednu příčku 

od medaile skončila Denisa Stehlíková ve 

výšce patnáctiletých dívek, tu moc mrzelo, že ji 

počasí nedovolilo atakovat osobní rekord. Páté 

místo ve výšce a osmé v kouli je unikátní sbírka 

Marty Kurachové v  kategorii čtrnáctiletých 

dívek. Do první desítky se vešla i Terezka 

Petrásková v  hodu kriketovým míčkem, 

která v  novém osobním rekordu 39,48 m 

skončila devátá a také Marie Bohdálková ve 

výšce dvanáctiletých, která výkonem 1,28 m 

uzavírala první desítku.

I druhá desítka pořadí byla letos plná jmen 

hustopečských atletů. Prokeš Štěpán (11. místo 

výška), Paulík Štěpán (11. místo skok daleký, 14. 

místo běh 60 m), Stehlíková Denisa (12. místo 

dálka), Galburová Martina (12. místo 100 m 

př.), Prokeš Vojtěch (13. místo výška, 13 .místo 

běh 1  500 m), Maděřičová Romana (17. místo 

oštěp), Rajchl František (18. místo koule), 

Stehlíková Adéla (19. místo oštěp), Kuchař Petr 

(20. místo běh 1 500 m) a Šamalíková Agáta 

(20. místo koule).

„Tak dobré výsledky našich závodníků 

jsme rozhodně nečekali, ale příjemně nás 

překvapily,“ hodnotila výkony hustopečských 

atletů trenérka Radmila Vrbová. „Je vidět, že 

když přistupují k tréninku poctivě a s nadšením, 

výsledky se po nějakém čase určitě dostaví.“ 

Letošní ročník Evropských atletických her dětí 

se do kroniky hustopečské atletiky zapíše jako 

jedna z  nejúspěšnějších akcí. Do této chvíle 

získali mladí atleti pouze jednu bronzovou 

medaili. „Ke třem zlatým medailím a rekordu 

šampionátu musíme ještě připočítat to, 

že výsledek Štěpána Paulíka v  kriketu byl 

vyhodnocen jako nejlepší výkon šampionátu 

v kategorii jedenáctiletých chlapců,“ doplňuje 

hodnocení Zbyněk Háder. „Jako obrovské 

pozitivum vidím také to, že se hned patnáct 

našich závodníků může pochlubit umístěním 

v  elitní dvacítce pořadí. To svědčí o široké 

základně talentů v Hustopečích.“

Zbyněk Háder, trenér
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Výprava SK Atletika Hustopeče na slavnostním 

zahájení se svými trenéry a maskoty týmu.
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Prodáváte nemovitost? Vysoutěžíme pro 

Vás nejvyšší možnou cenu do 30 dní. Bez 

rizika – Vy rozhodnete o prodeji. Kontakt p. 

Novotná: 775 377 977

INZERCE  OBČANSKÁ

• Prodám atraktivní dámské fi tnessové 

kolečkové brusle franc.zn.Ukan (podvozek 

a kolečka-Michelin), téměř nové, vel. 38-39. • 

Původní cena 1650 Kč, nyní 800 Kč.

tel.: 777 173 939, volejte večer.

• Koupíme RD Hustopeče a okolí. Dohoda 

jistá. Tel.: 604 560 454

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

Tel.: 736 411 776

• Prodám,nepouživaný magnetický rotoped 

BC42,základní model za 4100kč

Tel.: 723 258 111 

• DOKONČENÍ 12/2018

• STAVBA ZAHÁJENA

• MOŽNOST BEZPLATNÉ ZMĚNY DISPOZICE

• VELKÝ VÝBĚR BYTOVÉHO STANDARDU

• POSLEDNÍ MALÉ BYTY K DISPOZICI

• RODINNÉ 4+kk SE DVĚMA BALKONY

• VLASTNÍ KOTELNA - SAMI ŘÍDÍTE NÁKLADY

Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny 
pokračujeme poslední etapou

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

in
ze

rc
e

in
ze

rc
e

in
ze

rc
e

in
ze

rc
e

Restaurace U Halmů

Hustopeče, Brněnská 1
tel.: 519 413 921

 20. – 21. října 2017
na

ZVĚŘINOVÉ
HODY

www.halm.cz

Vás zve ve dnech

Neváhejte nás kontaktovat za účelem získání 

více informací. Můžeme se projít právě 

dokončovaným bytovým domem se stejnými 

parametry.

Můžeme probrat Vaše přání a požadavky na 

nové bydlení.

Jsme připraveni Vám maximálně vyjít vstříc. Po 

dohodě je možná schůzka v provozní kanceláři:

Bratislavská 18 (tržnice Pavlína 1.patro), 

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

Marta Kotonová

* 1. 6. 1959   † 22. 10. 2012

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.

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

Vzpomínky

Na stránkách Hustopečských listů ve 

společenské růbrice, můžete uveřejnit 

blahopřání, vzpomínky a poděkování. 

Text a foto můžete zaslat na:

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

Jubilea
Jubilanti v měsíci  srpnu 2017

01.08.1929 Jindřich Povolný

05.08.1933 Eva Šponerová

06.08.1921 Marie Bőhmová

06.08.1934 Jindřiška Romanová

09.08.1931 Helena Vidlárová

12.08.1935 Anežka Manková

17.08.1922 Růžena  Wetterová

18.08.1934 Ludvík Úlehla

20.08.1937 Petr Šalášek

24.08.1929 Marie Holcapflová

29.08.1933 Marta Šopfová

29.08.1934 Miloslava Klepáčková

31.08.1924 Josef Hanák

Simona Procházková,
komise obřadů a slavností

Dne 24. října 2017 to bude 7 let, co nás opustil  

pan Jan Krajíc.

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

Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene.

Dne 14. října uplyne rok, co nás nečekaně opustil  

pan Josef Přibyl.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná manželka a syn s rodinou.

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

Dne 19. října by se dožil 46 let 

pan Ladislav Sadílek.

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

s rodinou. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Sňatky
01.09.2017 Jiří Knapek, Horní Bojanovice

 Sylva Skácelová, Brno

02.09.2017 Martin Tůma, Hradec Králové

 Andrea Milanová, Ostrava

02.09.2017 Jan Machač, Hustopeče

 Kamila Nacházelová, Hustopeče

02.09.2017 Václav Heger, Pavlov

 Lucie Pokorná, Starovice

08.09.2017 Pavel Mikuláštík, Most

 Iva Kabátníková, Most

08.09.2017 Lukáš Dostál, Brno

 Nicole Němcová, Jinačovice

09.09.2017 Miroslav Pauločák, Brno

 Eliška Beňová, Brno

09.09.2017 Kamil Obořil, Březí

 Nela Gottvaldová, Brno

09.09.2017 Jan Smejkal, Kurdějov

 Bc. Barbora Klimešová, Kurdějov

09.09.2017 Martin Hrnčiřík, Hustopeče

 Marie Běloušková, Šitbořice

09.09.2017 Martin Hošek, Hodonín

 Zuzana Forišková, Hodonín

09.09.2017 Ondřej Franzl, Brno

 Lenka Bahounková, Brno

30.09.2017 Tomáš Sládek, Praha

 Petra Klepačová, Praha

30.09.2017 Václav Gabriel, Rakvice

 Šárka Holanová, Hustopeče

Bc. Dagmar Kočí, správní odbor



pátek 3. 11. 2017 v 19.30  KŘÍŽ U POTOKA
    Divadelní soubor bratří Mrštíků Boleradice

sobota 4. 11. 2017 v 19.30  MARYŠA
    Divadlo 6. května Holešov 

neděle 5. 11. 2017 v 16.00  ČÁRY BÁBY COTKYTLE  - pohádka

    Divadelní soubor Bezkamen Uherčice

neděle 5. 11. 2017 v 19.30  JEPPE Z VRŠKU
   Divadelní soubor Foor Hustopeče

Vstupné: dospělí 100 Kč, studenti a důchodci 80 Kč.
Vstupné na pohádku: 50 Kč. www.hustopece.cz
Předprodej: TIC Hustopeče, dům U Synků, Dukelské nám. 23, 
tel.: 519 412 909. Změna programu vyhrazena.

3. - 5. 11. 2017 HUSTOPEČE
Společenský dům, Herbenova 4
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Exkluzivní vína světa
na jednom místě

25. 11. 2017 Hustope e 
od 10.00 Hotel Centro

7

Předprodej vstupenek, informace:  
Turistické informační centrum Hustopeče, Dukelské nám. 23, 
tel.: 519 412 909, v síťi Ticketstream a SMS ticket. 
Vstupenky v předprodeji: 1.200,- Kč, na místě: 1.500,- Kč
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