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Vážení spoluobčané,

skončil rok 2017, rok, který přinesl řadu tradičních kulturních, vinařských a sportovních akcí. Rok, 
ve kterém jsme ve městě pokračovali v plánovaných investicích a připravovali další; rok, kdy jsme jako 
občané rozhodovali o naší politické reprezentaci v parlamentních volbách.

Vstoupili jsme do roku 2018, který je významný v mnoha ohledech. Jako občané České republiky volíme 
na pět let nového prezidenta, budeme si připomínat a oslavovat historické milníky končící na osmičku – 
tedy sté výročí vzniku Československé republiky (1918), německou okupaci (1938), nástup socialistické éry 
státu (1948) nebo sovětskou okupaci (1968). No tomto místě chci připomenout několik citátů osobnosti, 
na kterou se v průběhu roku bude vzpomínat – humanistu, filosofa, politika, prezidenta, jež se zasloužil 
o vznik první samostatné Československé republiky, Tomáše Garriqua Masaryka. Loni jsme i v našem 
městě vzpomínali 80. výročí jeho úmrtí v září roku 1937.

V roce 1919, několik měsíců po vyhlášení samostatnosti, pronesl jeden ze svých nejznámějších výroků: 
„Demokracie je diskuse.“ Nosné celoživotní téma o sebevědomí, svobodě, hodnotách, vládnutí. Druhý 
citát, který se skloňuje v každé době a je v podstatě platný stále: „Tož demokracii bychom už měli, teď 
ještě nějaké ty demokraty.“ Výrok připomíná, aby nám nebyla lhostejná doba, ve které žijeme, ve které 
často rozhodujeme o budoucnosti. A to nejen ve volbách. A poslední, také velmi nadčasový: „Když člověk 
nemá čas, tak se mu vlastně nechce. Protože čas je pořád.“ Proto je potřeba mít práci i koníčky, které 
baví, mít přátele a rodinu, které máme rádi a oni nás. Potom najdeme i čas. Tolik Masaryk.

Co nového vznikne ve městě v roce 2018? Dokončíme přebudování kina na víceúčelové kulturní zařízení, 
dobudujeme nové Centrum volného času Pavučina, do konce roku by měla vzniknout odstavná parkoviště 
v okolí vlakového nádraží a bezbariérová trasa v ulicích Sv. Čecha, Tábory, Žižkova, Hybešova a začne 
modernizace a přístavba ZŠ Komenského. To jsou největší investiční akce města v tomto roce. Kromě 
toho se dále připravují akce pro další roky – budování cyklostezky Starovice – Hustopeče, bezbariérové 
chodníky, opravy komunikací apod. S  budováním přijde také větší stavební ruch, různá omezení 
a možné nepříjemnosti. Prosíme vás o trpělivost a toleranci a předem děkujeme za pochopení. Doufáme 
a věříme, že konečný výsledek investic bude prospěšný nám všem.

Vážení přátelé,

chtěla bych vám touto cestou poděkovat za spolupráci v minulém roce, vážíme si každé osobní návštěvy 
na radnici, děkujeme za racionální podněty a připomínky.

Hana Potměšilová, starostka
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Za město Hustopeče Vám děkujeme
za spolupráci v uplynulém roce
a do nového roku přejeme hodně
štěstí, zdraví a osobních  i pracovních úspěchů.

Hana Potměšilová

Bořivoj Švásta
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Z jednání rady
Radní se sešli na 79. schůzi Rady města 

Hustopeče v úterý 21. listopadu 2017.

Rekonstrukce kina přinese několik omezení 
v okolí budovy

V  úterý 21. listopadu byla vybrané fi rmě 

předána budova kina, kterou čeká podstatná 

rekonstrukce i nadstavba horního patra. První 

práce, především bouracího typu, se budou 

odehrávat uvnitř, proto bylo nutné zřídit 

staveniště a vyčlenit plochu pro zásobování. 

Po dobu rekonstrukce bude zabráno několik 

parkovacích míst před kinem. Zábor se dotkne 

i stávajícího chodníku, dočasný chodník bude 

zbudován o několik metrů dál. 

Naproti služebny Policie ČR budou umístěna 
dvě zrcadla

Krajské ředitelství Policie ČR požádalo 

vedení města o umístění dvou kusů zrcadel 

v  ulici Bratislavská, naproti výjezdu ze 

služebny. Ta mají zvýšit přehlednost na této 

frekventované ulici, například během rychlého 

výjezdu z parkoviště.  

Město dostalo darem dvě bezpečné 
fotbalové branky

Společnost E.ON darovala městu 

Hustopeče dvě fotbalové branky v  hodnotě 

přes 45 tisíc korun. Stanou se součástí 

fotbalového hřiště na městském sportovišti. 

Jedná se o tzv. bezpečné branky, které jsou 

ideální na trénování dětí.

Sauna bude napájena energií z přebytků 
krytého bazénu

V  budově krytého bazénu jsou vlastní 

kogenerační jednotky, které vyrábí elektrickou 

energii na provoz, dokonce s přebytkem. Proto 

nyní dojde k  vybudování vzdušného vedení, 

které bude přebytky odvádět do budovy, ve 

které sídlí sauna. Ta byla doposud vytápěna 

plynovým kotlem, který nahradí kotel 

elektrický. 

Krajské kolo Dopravní soutěže mladých 
cyklistů 2018 budou hostit Hustopeče

BESIP, hlavní koordinační subjekt 

bezpečnosti silničního provozu v  ČR, požádal 

město Hustopeče o pořádání krajského kola 

Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2018. 

Vedení města souhlasilo, protože zaměstnanci 

Odboru dopravy mají již mnoho zkušeností 

s  pořádáním oblastního kola této soutěže, 

které potvrdilo, že Dopravní hřiště Lipová je 

pro pořádání podobných akcí vhodné.

-ves- 

Z MĚSTA

Radní se sešli na 80. schůzi Rady města 

Hustopeče v úterý 5. prosince. 

Nápojový automat bude k dispozici 
návštěvníkům úřadu
V přízemí budovy městského úřadu (stará 

pošta) bude umístěn nápojový automat na 

teplé nápoje.

Georadar zkontroluje ulici Kpt. Jaroše
Vedení město zajistilo dodavatele 

monitoringu ulice Kpt. Jaroše za pomoci 

georadaru. Tato metoda zkontroluje dutiny 

v  ulici a posoudí rizikovost. Opatření souvisí 

s budoucím zvýšením provozu díky nové 

lokalitě rodinných domů. „Vybrali jsme ze tří 

nabídek tu nejvýhodnější. Po dodavatelské 

fi rmě požadujeme i referenční měření, 

pro které máme vytipovaná místa,“ uvedla 

starostka Hana Potměšilová.

Přechod u kina bude lépe osvětlen 
Efektivnější osvětlení čeká přechod u kina. 

Veřejné osvětlení spolu s osvětlením přechodu 

vytváří dojem špatné viditelnosti, i když plně 

odpovídá stávající normě. Kvůli omezení 

světelného smogu projektanti již pracují na 

dokumentaci nového řešení, které využije LED 

technologie. „Zpracovatel projektu nám zatím 

nabídl bezplatnou zápůjčku světel až na půl 

roku. Ta nyní nahradí současné osvětlení, které 

se přesune na přechod před Hotel Centro,“ 

doplnil místostarosta Bořivoj Švásta. 

Pečovatelská služba získá tři nové 
pracovníky

V  Hustopečích roste počet klientů 

pečovatelské služby a rovněž poptávka 

po víkendových službách. Radní rozhodli 

o navýšení počtu pečujících pracovníků ze 

současných tří na šest. Tímto opatřením dojde 

k  zajištění služby i mimo pracovní dny od 

6.00 do 18.00 hodin.

-hrad-

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se sešli ve čtvrtek 7. prosince 

na XXVII. zasedání Zastupitelstva města 

Hustopeče.

Místní akční plán pro vzdělávání dostal 
zelenou

Ve všech mikroregionech v  republice 

vznikají dokumenty důležité pro možnost 

získávání dotací z  evropských strukturálních 

fondů. Odborníci na vzdělávání a další 

členové pracovní skupiny vytvořili dokument 

Místní akční plán vzdělávání na území ORP 

Hustopeče do roku 2023. Jeho schválení bylo 

důležité pro to, aby školy v  mikroregionu 

mohly žádat o dotace.

 

Hasičský záchranný sbor v Hustopečích 
získal tradiční podporu

V  Hustopečích nejsou dobrovolní hasiči, 

proto město využívá služeb Hasičského 

záchranného sboru Jihomoravského kraje. 

Zastupitelé opakovaně schvalují darovací 

smlouvu hasičům, užívajícím místní požární 

stanici, na částku 100 tisíc korun a příspěvek 

na vybavení. 

Žadatelé o dotace z rozpočtu města chtějí 
více než pět milionů korun

Zastupitelé byli seznámeni s  přehledem 

podaných žádostí o dotace z  rozpočtu města 

na rok 2018. Žadatelé z různých oblastí 

dohromady žádají o částku přes pět milionů 

korun, v rozpočtu města se počítá s uvolněním 

sumy 2,5 milionu korun. Seznam dostanou 

komise rady města k  projednání. Navrhnou 

výše dotací, které bude zastupitelstvo 

schvalovat na svém jednání 22. 2. 2018.

Návrh rozpočtu na rok 2018 počítá 
s přebytkem

Rozpočet města Hustopeče na rok 2018 byl 

schválen jako přebytkový. Přebytek fi nancí 

bude použit na splátku úvěru. Příjmy jsou 

navrženy ve výši kolem 166 milionů korun 

a výdaje ve výši 159 milionů korun. V  návrhu 

rozpočtu byla zvýšena částka příspěvku pro 

základní školy. Zastupitelé také schválili 

střednědobý rozpočtový výhled do roku 2023.
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Renesanční kašna na Dukelském náměstí 

je jednou z  nejdůležitějších historických 

památek v  Hustopečích. Je vytvořena 

z pískovce a datována někdy kolem roku 1592. 

„Restaurování kašny se historicky opakuje. 

Poprvé byla opravena v roce 1971, poté v  roce 

1993. Takže se držíme určitého cyklu. Na 

začátku roku 2017 vznikl restaurátorský záměr 

a následně návrh,“ uvedl místostarosta Bořivoj 

Švásta. 

Celkové výdaje na projekt byly přes 360 tisíc 

korun, téměř polovinu částky pokryla dotace 

z Ministerstva kultury z programu na podporu 

kulturních památek. Práce na kašně začala 

v  květnu a koncem listopadu bylo hotovo. 

„Restaurování se týkalo dvou hlavních částí. 

První bylo komplexní zrestaurování sochařské 

výzdoby, odstranění nevhodných cementových 

a epoxidových doplňků, vytmelení objektu, 

zpevnění kamenné složky, rekonstrukce celé 

tvarové modelace a následná konzervace, aby 

dokázala odolávat povětrnostním vlivům. 

Další důležitou součástí byla oprava nefunkční 

hydroizolace kašny, protože se zde ztrácela 

voda,“ vysvětlil restaurátor Peter Šimon.  

Součástí restaurace bylo i odstranění 

nevhodných materiálů, které byly při opravě 

kašny použity v  minulosti. Kašna je nyní 

v ideálním stavu. Během tvarové rekonstrukce 

restaurátoři zohlednili i zub času. „Objekt 

je zrekonstruován pouze částečně, tzv. 

muzeálním způsobem restaurování. Tvary 

jsme doplňovali s  respektováním určitého 

zvětrání památky,“ doplnil Šimon. 

Restaurátoři dále navrhli, vzhledem ke 

stáří kašny a její památkové důležitosti pro 

celý region, aby se v  budoucnosti uvažovalo 

o vytvoření repliky sochy a přesunutí originálu 

do muzea. Stejně se postupuje u všech 

podobných památek, například sochy na 

Karlově mostě v Praze jsou také repliky.

-ves-
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Restaurování kašny trvalo téměř půl roku.

Restaurace kašny na náměstí zohlednila zub času 

Všichni se mohou zapojit do auditu prorodinného klimatu

Plánovaná směna pozemků s Wesfalií vrátí 
podstatnou část původní investice 

Zastupitelé odsouhlasili vyhlášení záměru 

směny pozemků se společností Westfalia, 

který je nutný kvůli vybudování kruhového 

objezdu ve směru na Starovice. Směna 

proběhne s  doplatkem za cenu minimálně 

1500 Kč/m2. Městu se tak vrátí do rozpočtu 

více než polovina částky, kterou za strategický 

pozemek zaplatilo. 

Došlo k úpravám několika obecně 
závazných vyhlášek

Do obecně závazné vyhlášky o nočním 

klidu byl mezi výjimky zařazen Festival 

alternativní muziky Dokud ještě žijem, 

který se bude konat vždy v  únoru. Dále obec 

Starovice navrhla, aby se sjednotilo omezení 

provozu plynových děl v  době vinobraní. 

Závazná vyhláška nyní zakazuje používání děl 

od 20:00 do 6:00 hodin. Také byla upravena 

vyhláška o poplatcích za komunální odpad, 

která nyní osvobozuje od poplatku např. osoby 

umístěné v  dětském domově, studenty na 

zahraničním pobytu apod. Částka 448 Kč na 

občana za rok zůstává nezměněná.

-ves-

Našemu městu a jeho představitelům 

záleží na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, 

aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané 

všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby 

těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo 

v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

Proto se naše město zapojuje do auditu 

familyfriendlycommunity, jehož cílem je 

podpořit prorodinné klima v  našem městě, 

klima, které je přátelské rodině, které podpoří 

budování vztahů v  rodinách a mezigenerační 

dialog. V  neposlední řadě máme zájem na 

intenzivní komunikaci o tomto tématu s Vámi, 

občany našeho města, a chceme naslouchat 

Vašim potřebám.

Každý bude mít možnost zapojit se se 

svými náměty a nápady. Proto chceme oslovit 

všechny občany od nejmladší po nejstarší 

generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci 

využijete.

Jaké jsou výhody auditu?
Nejedná se o auditní proces, jak jej známe 

z fi remního prostředí. Nepůjde o přísné 

posuzování, nakolik jsou naplňovány normy 

a kritéria. Hlavním cílem je motivace Vás, 

občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění 

v Hustopečích a využili všech existujících 

možností. Slovo audit vychází z  latinského 

audire, což je slyšet, naslouchat, konzultace.

Co je možné od auditu očekávat?
Dialog, diskuzi, naslouchání ze strany 

města, přípravu opatření, které podpoří 

prorodinné klima, realizaci plánů, které budou 

prospěšné rodinám.

Kde se audit vzal?
Audit je realizován od roku 2006

 v  Rakousku. Doslovný český překlad 

používaného anglického názvu je audit 

rodině přátelská obec. Audit, který pomáhá 

vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. 

Licenci k  auditu převzal od rakouského 

vlastníka licence Jihomoravský kraj, který je 

od roku 2015 národním realizátorem auditu. 

Hlavní výhodou licence je možnost používat 

odzkoušené a zavedené know-how.

Proč má audit anglický název?
Používat originální anglický název auditu 

je závazné, protože se jedná o mezinárodní 

značku. Jsme však přesvědčeni, že se s auditním 

procesem v našem městě seznámíte, že budete 

vnímat především možnosti, které nabízí. 

A k  nim patří i to, že se staneme součástí sítě 

obcí u nás i v zahraničí, které si váží rodiny jako 

aktivního činitele své prosperity a rozvoje.

Aktuální informace o průběhu auditního 
procesu jsou k  dispozici na webu našeho 
města. Může Vám je také poskytnout Bc. 

Michal Vejpustek, tel.: 724 034 549. 

Hana Potměšilová,

starostka města
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Díl. 9: Správa a údržba budov
Devátý díl seriálu o Městském úřadu 

Hustopeče vám představí organizační složku 

Správa a údržba budov.

Organizační složka Správa a údržba 

budov zajišťuje správu a údržbu movitého 

a nemovitého majetku ve vlastnictví města 

Hustopeče a další organizačně technické 

záležitosti. Složka má 11 zaměstnanců na 

celý pracovní úvazek – dvě administrativní 

pracovnice Veroniku Purovou a Věru 

Zuskovou, dále tři údržbáře Josefa Stroha, 

Libora Nováka a Jaroslava Zechmeistera a pět 

úklidových pracovnic Zdeňku Stehlíkovou, 

Simonu Stolárovou, Miroslavu Sovišovou, 

Drahomíru Kováčovou a Hanu Čelouchovou. 

Vedoucí složky je Hana Potůčková. „Další čtyři 

pracovníky máme na zkrácený úvazek. Jedná 

se o paní správcovou v  Celném, uvaděčku 

a uklízečku smuteční obřadní síně a údržbáře 

na Poliklinice, společenském domě a Kině,“ 

doplnila Potůčková.

Ve správě organizační složky je 11 budov: 

radnice, nový úřad na staré poště, dům 

U Synků, společenský dům, Kino, ubytovna 

Mostař, Penzion pro seniory, Poliklinika, 

smuteční obřadní síň, amfi teátr na Křížovém 

kopci a turistická ubytovna v  Celném. Stará 

se také o 12 městských bytů. „Drobné úpravy 

a opravy dělají naši údržbáři. Pokud je potřeba 

odbornější a větší oprava nebo modernizace, 

tak to provádíme dodavatelským způsobem. 

Udělám poptávku po dodavatelích a výsledek 

předkládám ke schválení radě města. Poté 

dohlížím na realizaci,“ řekla Potůčková.  

Jenom v  letošním roce byla například 

provedena výmalba smuteční síně a stropních 

trámů spojená s  instalací stropních svítidel. 

Na Poliklinice je také nový výtah a městské 

byty na ulici Smetanově mají nové komíny. 

Ve společenském domě byl demontován 

starý bar a v  nevyužitých kancelářích bylo 

vybudováno nové zázemí pro bar a místnosti 

pro organizátory a uklízečku. „V současné 

době je ve společenském domě zkušební 

provoz nové kotelny. V  létě jsme opravili 

komíny a částečně i střechu na domě U Synků. 

Na ubytovně Mostař jsme ve třech bytech 

vyměňovali nevyhovující okna a ve dvou 

bytech instalovali nové sprchové kouty. Také 

Penzion pro důchodce potřeboval výměnu čtyř 

kuchyňských linek,“ pokračovala výčtem oprav 

Potůčková. 

Mezi další činnosti Správy a údržby budov 

patří údržba hustopečských kulturních 

památek - Morového sloupu a renesanční 

kašny. Na té byly v  listopadu dodělány 

restaurátorské práce. „Také máme ve 

správě služební vozidla. Devět aut využívají 

zaměstnanci úřadu a dvě pečovatelská služba. 

Naši pracovníci také dováží a vydávají obědy 

pro všechny zaměstnance městského úřadu,“ 

doplnila Potůčková.      

Dvě administrativní pracovnice na 

podatelnách zajišťují informační službu. 

„Staráme se o veškerou poštu, která přijde 

na Městský úřad Hustopeče. Roztřídíme 

a zaevidujeme ji. Poté ji přiřadíme na příslušné 

odbory. Zpracováváme i poštu, která přijde 

formou datových schránek. Dále podáváme 

veškeré informace, které návštěvníci úřadu 

potřebují. Vysvětlujeme jim, na koho se mají 

obrátit. Informace předáváme i volajícím, 

které následně přepojujeme,“ vysvětlila práci 

podatelny Veronika Purová.   

Organizační složka zajišťuje kromě údržby 

i zabezpečení spravovaných budov správu 

tržiště na Dukelském náměstí i revize pro 

veškerý spravovaný movitý a nemovitý majetek 

města. Navíc se jeden z údržbářů stará i o obě 

mateřské školy. „Někdy jsou opravdu vypjaté 

situace, aby se všechno stihlo. Běžné opravy 

a údržby plánujeme, ale jsou i věci, které se 

naplánovat nedají a musíme je zvládnout,“ 

uvedla Potůčková.

V příštím díle vám představíme 

Odbor územního plánování.

-ves-

V  listopadu odstartovala kompletní 

rekonstrukce a přebudování současné budovy 

kina na víceúčelové kulturní centrum. To 

nabídne prostory všem lidem napříč věkem. 

Hlavní sál bude sloužit promítání fi lmů, 

koncertům a divadelním představením. 

Nebude chybět ani malá scéna na komornější 

věci. Součástí budovy bude Turistické 

informační centrum, bar s posezením i zázemí 

pro zaměstnance. „V kině se scházíme každý 

čtvrtek, abychom se podívali, jak se dílo daří. 

Zatím se demoluje a odkrývá se původní 

stavba,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švásta.

Zaměstnanci stavební fi rmy, která 

vyhrála výběrové řízení, zatím tedy pouze 

bourají. „První týden jsme vytvořili zázemí 

staveniště a započali bourání příček a omítek. 

Momentálně se pohybujeme v  kinosále, kde 

odbouráváme schodky. Do konce roku už 

nebudeme začínat žádné velké demolice,“ 

vysvětlil stavbyvedoucí Tomáš Lidák. Zatím 

se nějaké závažnější problémy se stavbou 

neobjevily. „Myslím si, že se tady pracuje 

intenzivně, a že termíny se zatím drží,“ uzavřel 

Švásta. 

-ves-

Město Hustopeče se hlásí k  myšlence 

SMART CITIES (tzv. chytrých měst), proto se 

snaží o zavádění moderních technologií do 

běžného života celého města. Mají obyvatelům 

sloužit a usnadňovat jim život. „Rozhodnutí 

padlo se vznikem Metropolitní sítě, což je 

optická páteřní síť, která bude propojovat 

všech 19 objektů ve vlastnictví města,“ uvedla 

starostka Hana Potměšilová. 

Smyslem optické sítě je umožnění sdílení 

dat, využívaní technologického centra 

pro všechny organizace města, částečné 

řešení odpadového hospodářství i napojení 

zabezpečovacích systémů na Městskou policii. 

Její podstatný přínos je v  oblasti dopravy, 

kde jde zejména o kontrolu obsazenosti 

parkovacích ploch i řízení dopravy v  případě 

nějakého většího problému. „Kontrolu 

obsazenosti parkovacích ploch chceme 

využívat, jak na Dukelském náměstí, tak na 

záchytných parkovištích u nádraží,“ dodala 

Potměšilová. 

Funkční optická síť je zatím pouze na 

Dukelském náměstí. Její součástí bylo 

nainstalování sedmi kamer. Počítá se s  tím, 

že kamery budou řídit statickou dopravu 

a informovat o obsazenosti parkovišť. Data 

z  kamer budou uložena na úložišti. „Záběry 

budou sloužit ke zpětnému sledování v případě 

vyšetřování trestné činnosti. Má k nim přístup 

pouze Městská policie a Policie ČR. Kamerový 

systém bude sloužit k objasňování a potírání 

protiprávního jednání,“ řekla Potměšilová. 

Druhá etapa budování optické trasy 

a osazování kamer se bude týkat lokality 

kolem autobusového a vlakového nádraží. Zde 

bude kamerový systém opět sloužit převážně 

ke kontrole a řízení dopravy na parkovištích.

-ves- 

Přestavba kina na víceúčelové kulturní centrum začala demolicí 

Hustopeče vykročily směrem k myšlence SMART CITIES

Bourací práce odstartovaly v kině.
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Místní akční skupina Hustopečsko (MAS 

Hustopečsko) je neziskové sdružení občanů 

a právnických osob, které spojuje všestranný 

zájem o rozvoj regionu. Skupina vznikla už 

v  roce 2007, ale její plnou aktivitu vzkřísil 

v  roce 2012 dobrovolný svazek obcí Modré 

hory. Nyní rozjíždí první výzvu, díky které se 

nabízí možnost získat dotace z  Operačního 

programu zaměstnanost. „Zjednodušeně se 

dá říct, že Místní akční skupina Hustopečsko 

je malá dotační agentura, která přerozděluje 

evropské strukturální fondy a dotace pro 

neziskové organizace, podnikatele a obce,“ 

vysvětlil vedoucí pracovník Přemysl Pálka. 

Po celé České republice funguje 

180 místních akčních skupin. Jejich optimální 

provoz zdržel náročný legislativní proces. MAS 

Hustopečsko může nyní v rámci tří operačních 

programů přerozdělit až 80 milionů korun. „Po 

získání této fi nanční alokace můžeme otevírat 

výzvy, které jsou určené pro všech 28 obcí 

spadajících pod ORP Hustopeče a Zaječí, které 

historicky tíhne k  tomuto prostoru,“ řekl 

projektový manažer Michal Zich.

MAS Hustopečsko přerozděluje peníze 

z  Integrovaného regionálního operačního 

programu, Programu rozvoje venkova 

a Operačního programu zaměstnanost. „První 

program je zaměřený na infrastrukturu 

(doprava, bezpečnostní prvky na silnicích, 

budování cyklostezek), vzdělávání, sociální 

služby a nákup techniky pro Integrovaný 

záchranný  sbor. Druhý je určený na 

zemědělské činnosti (rekonstrukce a oprava 

polních cest, podpora krátkých dodavatelských 

řetězců). Poslední program podporuje sociální 

podnikání a služby (výstavba komunitních 

center) nebo pro-rodinná opatření 

(příměstské tábory). Možností čerpání je ale 

mnohem víc, doporučuji prostudovat naše 

webové stránky,“ uvedl Zich. 

První výzva MAS Hustopečsko se bude 

týkat prorodinných opatření a podpory 

sociálního podnikání. Veškeré informace o této 

výzvě získáte na webových stránkách www.

mashustopecsko.cz. Ze správně vypracovaných 

žádostí o dotace odsouhlasí příjemce fi nanční 

podpory tzv. Výběrová komise. Praktický 

postup vysvětlila členka Programového výboru 

Zita Dvořáková: „Každý potenciální žadatel 

by se měl podrobně seznámit s  výzvou, její 

defi nicí a požadavky. Pokud v ní najde možnost 

žádat o dotaci, tak si musí vypracovat žádost 

a podat ji v  termínech, které jsou ve výzvě 

stanovené. V  případě, že něčemu nerozumí, 

tak se může obrátit na zaměstnance skupiny.“ 

Se spuštěním první výzvy se plánují i vzdělávací 

semináře, které pomůžou návštěvníkům se 

v oblasti dotací zorientovat. 

Velkou zásluhu na tom, že MAS 

Hustopečsko nyní vypisuje první výzvu, mají 

obec Vrbice a Mikroregion Hustopečsko. „Chtěl 

bych jim velmi poděkovat, protože bez jejich 

podpory bychom se nedostali do fáze, ve které 

jsme dnes,“ uzavřel Pálka.                                      -ves- 

Cest bez bariér se dočkají další ulice

Maturanti za kamerou i před ní

Ulice Hybešova, Žižkova, Tábory 

a Sv. Čecha budou bez překážek, které 

znesnadňují pohyb vozíčkářům, starším 

lidem nebo maminkám s  kočárky. 

Projekt podpořil Státní fond dopravní 

infrastruktury. Ten přispěl částkou téměř 

2,5 milionů korun, což je 85% z  celkových 

způsobilých výdajů.

Rekonstrukce začala úpravami chodníků 

a místa pro přecházení před ZŠ Komenského, 

pokračovat bude směrem k budově městských 

služeb. Hotovo by mělo být v  květnu příštího 

roku.

„Již nyní se připravuje projekčně další etapa, 

která povede po Komenského ulici a měla by 

napojovat Žižkovu. Opět budeme usilovat 

o peníze z  dotace,“ doplnil místostarosta 

Bořivoj Švásta.                                                               -hrad-

Ve studiu Hustopečské televize bylo 

v listopadu narváno. Tým složený z redaktorky 

a kameramanky rozšířilo 26 studentů 

z Gymnázia T. G. Masaryka. Čekal na ně 

workshop a možnost vyzkoušet si, jak se 

připravuje zpravodajství ve městě. „Jsou to 

maturanti, kteří se přihlásili do semináře 

z  českého jazyka. Předpokládám, že je tady 

tato publicistická práce zajímá,“ uvedla jejich 

učitelka Věra Komoňová.

Během návštěv v  minulých letech se 

studenti na práci redaktora a kameramana 

pouze dívali, nyní si ji vyzkoušeli na vlastní 

kůži. Jejich úkolem bylo vytvořit týmy, vymyslet 

zajímavé téma, celou reportáž natočit 

a následně zpracovat pro televizi a jako článek 

do Hustopečských listů. Výsledek jejich práce 

je k  vidění na youtube kanále Hustopečské 

televize.

Co studenty na workshopu nejvíc 

bavilo? „Mě asi nejvíc natáčení – hraní rolí 

a pak následné zpracování,“ řekla jedna ze 

studentek. „Veškeré natáčení. Předtím jsem 

nic z toho neznal a byla to pro mě nová, dobrá 

zkušenost,“ dodal další student.

Spolupráce se líbila i nám v  redakci. Další 

workshop pro studenty plánujeme na leden.

-ves-

Maturanti si vyzkoušeli práci Htv.
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MAS Hustopečsko pomáhá získat dotace

Stáže jsou mezi studenty stále oblíbeným 

způsobem, jak získat potřebnou praxi nebo 

dokonce rovnou práci. Smyslem stáže je, aby se 

studenti seznámili s tím, jak to ve fi rmě reálně 

funguje, co obnáší daná pozice a aby se naučili 

maximum nových věcí. 

Najít vhodnou stáž není pro studenty 

vždy lehké, proto je tu Cesta pro mladé, 

která bezplatně propojuje fi rmy a studenty 

a prostřednictvím stáží jim umožňuje navázat 

nové vztahy. Studentům je proplaceno 

cestovné a ubytování, takže mohou jít na stáž 

kdekoliv v  České republice. Výhodou také je, 

že pokud škola není proti, mohou si studenti 

vysokých škol nechat stáž uznat jako povinnou 

školní praxi, popřípadě ve fi rmě získat 

podklady pro psaní bakalářské či diplomové 

práce. Studenti si také cení toho, že mohou 

v  průběhu stáže zdarma absolvovat kurz 

měkkých kompetencí a probrat svou kariéru 

při individuálním poradenství s  odborníkem. 

Výběr pozic je opravdu pestrý, za první 

rok proběhly stáže na 65 různých pozicích. 

Nejoblíbenější jsou architekt/ka, fi nanční 

Díky stážím mohou studenti snáze získat zaměstnání
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Usnesení ze 79. schůze Rady města 

Hustopeče ze dne 21. 11. 2017 

Usnesení č. 2/79/17: RM bere na vědomí 

uzavření darovací smlouvy s Mgr. …, bytem 

L. Svobody …, 69301 Hustopeče na dar ve 

výši 12.500,- jako úhradu za zaplacený 

připojovací poplatek společnosti E.ON 

Distribuce a.s. dle Smlouvy o připojení č. 

700015364000010. Text darovací smlouvy 

je přílohou zápisu. Darovací smlouva byla  

schválena v RM dne 22.9.2015. 

Usnesení č. 3/79/17: RM schvaluje záměr 

pronájmu části městského pozemku 

p.č.411/20 o výměře 38 m2 vedeného 

jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna v ulici Na Hradbách 

a navrhuje zřídit soukromé parkoviště 

k penzionu na pozemku žadatele 

p.č.358 v místě u paty dálnice. 

Usnesení č. 4/79/17: RM schválila revokaci 

usnesení rady města č. 3/77/17: kterým 

RM schválila žádost společnosti RGV 

a.s., J. Opletala 2403, Břeclav, která žádá 

v zastoupení investora E.ON Distribuce 

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

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a souhlas 

s umístěním distribučního zařízení 

do pozemku města parc.č. 4029 k.ú. 

Hustopeče, akce: "Hustopeče, zahrádky, 

DP, k.NN …" za jednorázovou náhradu ve 

výši 5.000,-Kč bez DPH. 

Pro případný souhlas pro uzavření smlouvy 

rada města požaduje doložení legalizace 

staveb na připojovaných parcelách p.č. 

4015 a 4019v k.ú. Hustopeče.

Usnesení č. 5/79/17: RM schválila žádost 

o uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou 

na pozemcích v majetku města z důvodu 

plánované bytové výstavby na pozemku 

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

(lokalita Křížový vrch) společnosti Obnova 

realit, s. r. o., IČO 02257271, se sídlem 

Bořetice 417, Bořetice PSČ 691 08, za 

předpokladu dodržení podmínek územní 

studie S2. 

Usnesení č. 6/79/17: RM bere na vědomí 

žádost petičního výboru na ul. Kpt. 

Jaroše o seznámení s uložením 

vysokonapěťového kabelu elektrického 

vedení na ul. Kpt. Jaroše. Město Hustopeče 

není v současnosti investorem žádného 

uložení vysokonapěťového kabelu 

elektrického vedení na ul. Kpt. Jaroše, rada 

města doporučuje tazateli obrátit se na 

provozovatele veřejné inženýrské sítě. 

Usnesení č. 7/79/17: RM bere na vědomí 

doplněnou a upravenou nájemní 

smlouvu se společností M.S.QUATRO, 

s.r.o., se sídlem Na Hradbách 424/3, 

693 01 Hustopeče, IČO 26219182 týkající 

se pronájmu části městských pozemků, 

a to parc. č. 475/4 a parc. č. 598/1, oba 

vedené jako ostatní plocha, zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/79/17: RM schválila vyhlášení 

záměru uzavření pachtovní smlouvy 

na dobu neurčitou na zemědělský 

pacht pozemků města Hustopeče 

nebo jejich částí o souhrnné výměře 

2202 m2 vč. trvalých kultur, a to konkrétně 

část pozemku parc. č. 3116/12 vedeného 

jako ostatní plocha o výměře 5 m2, část 

pozemku parc. č. 3121/2 vedeného jako 

trvalý travní porost o výměře 22 m2, část 

pozemku parc. č. 3121/3 vedeného jako 

trvalý travní porost o výměře 16 m2, část 

pozemku parc. č. 3121/4 vedeného jako 

trvalý travní porost o výměře 40 m2, 

část pozemku parc. č. 3121/1 vedeného 

jako trvalý travní porost o výměře 96 m2, 

část pozemku parc. č. 3121/6 vedeného 

jako trvalý travní porost o výměře 

100 m2, pozemek parc. č. 3122/1 vedený 

jako orná půda o výměře 301 m2, pozemek 

parc. č. 3122/5 vedený jako orná půda 

o výměře 300 m2, část pozemku parc. č. 

3122/6 vedeného jako orná půda o výměře 

1218 m2, pozemek parc. č. 3122/2 vedený 

jako orná půda o výměře 27 m2, pozemek 

parc. č. 3122/3 vedený jako orná půda 

o výměře 21 m2, pozemek parc. č. 

3122/4 vedený jako orná půda o výměře 

56 m2, vše zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 

č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče, za účelem 

provozování zemědělské činnosti. 

Zveřejnění záměru bude případně i déle než 

zákonnou dobu, dokud se nepřihlásí 

zájemce.

Usnesení č. 9/79/17: RM schválila uhrazení 

částky 945 Kč vyčíslené ministerstvem 

zemědělství z důvodu výmazu omezení 

vlastnického práva věcným břemenem 

(podle listiny) na městském pozemku parc. 

č. KN 982/17 o výměře 15 740 m2 vedeného 

jako orná půda zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 

č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče. 

Usnesení č. 10/79/17: RM schválila souhlas se 

stavbou dle projektové dokumentace CM 

projekt, s.r.o., Bratislavská 5, Hustopeče, 

pro investora …, Mírová …, Hustopeče pro 

územní řízení na vybudování vodovodní 

a kanalizační přípojky pro objekt Dukelské 

nám 38/12 na pozemku parc.č. 40, k.ú. 

Hustopeče. 

Usnesení č. 11/79/17: RM schválila souhlas se 

stavbou dle projektové dokumentace 

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

která žádá v zastoupení investora …, 

Dvořákova …, Hustopeče o souhlas se 

stavbou na akci „Přístavba rodinného 

domu č.p. 1369. 

Usnesení č. 12/79/17: RM neschválila 

souhlas s projektovou dokumentací č. 

272176 projektanta společnosti RGV, a. 

s., na stavbu „Hustopeče, k.NN, Valtera“ 

pro investora E.ON Distribuce, a. s., jako 

vlastník pozemků dotčených stavbou pro 

účely územního řízení a podpis Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene za jednorázovou úhradu 5.000,-

Kč bez DPH. 

RM doporučuje dočasné vzdušné vedení 

do doby vyřešení projektu kabelizace 

zemního vedení v celé ulici

Usnesení č. 13/79/17: RM schválila souhlas 

s PD č. 272169 projektanta společnosti . 

RGV, a. s., na stavbu „Hustopeče, k.NN, 

kino“ pro investora E.ON Distribuce, a. s., 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

referent/ka a specialista/ka marketingu.

Pro koho je Cesta pro mladé určena? 

Na jedné straně pro studenty prezenčního 

studia již od 2. ročníku vysoké školy 

a vyšší odborné školy, žáky posledních 

ročníků střední školy a studenty jednoletých 

jazykových škol, kterým stáž dává žádanou 

praxi. Na druhé straně pro fi rmy, ale i veřejné 

a neziskové organizace, které se zapojují, 

aby stáž studentům poskytly. Za poskytnutí 

kvalitní stáže mohou čerpat výhody, které 

Cesta pro mladé nabízí. Nejenže dostanou 

fi nanční odměnu, jako kompenzaci nákladů, 

ale získají neotřelé a inspirativní nápady 

mladého člověka a vyzkouší si potenciálního 

zaměstnance.

Projekt Cesta pro mladé realizuje Fond 

dalšího vzdělávání, státní příspěvková 

organizace Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Je fi nancován z ESF prostřednictvím 

Operačního programu Zaměstnanost a ze 

státního rozpočtu ČR. 

Jak se zapojit?

Firmy i studenti se mohou zapojit do 

projektu  Cesta pro mladé bezplatně. Stačí se 

online zaregistrovat na www.cestapromlade.

cz, kde je pro studenty zveřejněna kompletní 

nabídka stáží. 

Markéta Lasovská, manažerka pro 

Jihomoravský a Zlínský kraj. 

marketa.lasovska@fdv.cz, 778 439 640
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jako vlastník pozemků p. č. 106/1 a 48 v k. 

ú. Hustopeče u Brna dotčených stavbou 

a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene. 

Usnesení č. 14/79/17: RM neschvaluje uzavření 

Smlouvy o stavbě na pozemku města 

dle projektové dokumentace SPK Ing. 

…, Dlouhá …, Hustopeče, který žádá 

v zastoupení investora …, Brněnská …, Velké 

Němčice o uzavření Smlouvy o souhlasu se 

stavbou na akci „Nástrojárna Hustopeče, 

stavební úpravy suterénu, změna stavby 

před dokončením“. Neschválení je 

z důvodu duplicitního vlastnictví pozemků 

a probíhajícího soudního sporu. 

Usnesení č. 15/79/17: RM neschvaluje uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice. Schválení smlouvy 

je podmíněno schválením souhlasu, 

zastupitelstvem města, se vstupem do 

chodníků dle projektové dokumentace 

projektanta REMO ELEKTRO BRNO s.r.o., 

číslo stavby 1040014126, Kosmákova 

obnova NN. 

Usnesení č. 17/79/17: RM schválila 

aktualizovanou verzi projektové 

dokumentace z 18.10.2017 pro stavbu 

areálu UNIPORT. 

Usnesení č. 18/79/17: RM schválila žádost 

Krajského ředitelství PČR o umístění 2 kusů 

zrcadel na pozemku parc.č. 1229/1 naproti 

služebny PČR. 

Usnesení č. 19/79/17: RM neschvaluje vyhlášení 

záměru na pronájem části pozemků parc.č. 

1329/2, 1243, 1261/2, k.ú. Hustopeče, na ulici 

Vinařská. Před případným schválením 

vyhlášení záměru pronájmu žádá RM 

po žadateli předložení plánu využití 

pozemků.

Usnesení (úkol) č. 21/79/17: RM 

projednala možnost využití pozemků 

p.č.5426/25 a 5426/26 v k.ú. Hustopeče 

u Brna na LV č.10001 a ukládá komisím 

grantové a investiční, stavební, 

a pro životního prostředí a zemědělství 

navrhnout možné způsoby využití areálu. 

Usnesení č. 22/79/17: RM bere na vědomí 

objednávku geometrického plánu pro 

zápis služebnosti inženýrské sítě vodovodu 

na pozemku parc. č. KN 4542/246 a jeho 

následné majetkové předání společnosti 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČO 

49455168, se sídlem Čechova 1300/23, 

690 02 Břeclav. 

Usnesení č. 23/79/17: RM ukládá vedení města 

vejít v jednání se společností Němec 

Jiří stavitel s.r.o., se sídlem Vídeňská 

149/125a, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO 

26957841 ve věci převodu pozemků zpět 

na město Hustopeče, a to v souladu s kupní 

smlouvou ze dne 24.08.2009. 

Usnesení č. 25/79/17: RM schválila zábor 6-ti 

parkovacích míst pro potřebu rekonstrukce 

budovy kina a zároveň schvaluje vjezd 

nákladních vozidel nad 3,5t pro potřeby 

stavby po dobu rekonstrukce. 

Usnesení č. 26/79/17: RM schválila zřízení 

staveniště pro rekonstrukci budovy kina ve 

dvoře kina na ulici Dobrovského. 

Usnesení č. 27/79/17: RM schválila dohody 

o ukončení nájemní smlouvy k nájmu 

parkovacích míst a přístupové plochy 

na pozemku p.č.50 a 49 v k.ú. Hustopeče 

u Brna na LV č.10001 s nájemci ALOTAX 

s.r.o., Dobrovského 55/9, Hustopeče, IČ: 

29354447, Ing. Robertem Schmidtem, 

Čechova 1365/1, Břeclav, IČ: 48864811, 

PRAMOS a.s. Brněnská 5, Šitbořice, IČ: 

63479087, …, Těsnohlídkova …, Brno, 

nar….. Texty dohod o ukončení nájmu jsou 

přílohou zápisu. 

Současně RM schvaluje poskytnutí 

přenosných parkovacích karet pro 

parkování na Dukelském náměstí pro 

období 2017-2018 za každé zde uvolněné 

parkovací místo.

Usnesení č. 28/79/17: RM schválila výši sankcí 

za pozdní zhotovení a dodání díla – 

zpracování projektové dokumentace 

na rekonstrukci kina v Hustopečích Ing. 

Ivo Stolkem se sídlem Pramenná 97/10, 

64100 Brno, IČ 64285103 z celkové ceny díla 

vč. DPH 2.110.240 Kč za 135 dnů prodlení, 

to je 284.882 Kč 

Usnesení č. 29/79/17: RM projednala sdělení 

spolupořadatele Hustopečského 

masopustu 2018 a trvá na usnesení 

Rady města Hustopeče č. 11/77/17 ze dne 

24.10.2017. 

Usnesení č. 32/79/17: RM schválila Servisní 

smlouvu s  Alfa Profi  s.r.o., Útěchov 

52, Brno, IČ 29187923, za účelem 

poskytování servisních služeb nákladního 

elektromobilu zn. BOKIMOBIL. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 33/79/17: RM schválila výběr fi rmy 

WebSport & Consulting service s.r.o. se 

sídlem Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, IČ 

29277825 na realizaci veřejných zakázek 

k projektu Stavební úpravy a vybavení 

ZŠ Komenského, Hustopeče za celkovou 

vysoutěženou cenu 128.260 Kč. 

Usnesení č. 34/79/17: RM schválila uzavření 

příkazní smlouvy na odborné a organizační 

zajištění zadání veřejné zakázky na 

realizaci projektu " Vybrané skladebné 

části ÚSES I." s DEA, energetická agentura 

spol. s r.o., IČ 41539656, se sídlem Modřice, 

Benešova 425, PSČ 664 42. Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 35/79/17: RM schválila uzavření 

příkazní smlouvy na odborné a organizační 

zajištění zadání veřejné zakázky na 

realizaci projektu " Vybrané skladebné 

části ÚSES II." s DEA, energetická agentura 

spol. s r.o., IČ 41539656, se sídlem Modřice, 

Benešova 425, PSČ 664 42. Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 36/79/17: RM schválila dohodu 

o propagaci a reklamní spolupráci na 

Světový duel vín 2017 s Centro Hustopeče, 

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

IČ 25572920. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 40/79/17: RM schválila Dohoda 

o propagaci a reklamní spolupráci 

se  Svazem vinařů České republiky, 

Žižkovská 1230, Velké Bílovice. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 41/79/17: RM schválila darovací 

smlouvu s E.ON Českou republikou, s.r.o., 

České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, 

PSČ 370 01, IČ: 25733591, kterou se převádí 

na město Hustopeče sportovní vybavení, 

tj. 2 ks bezpečných branek na fotbal. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 42/79/17: RM schválila smlouvu 

s Českou republikou - Hasičským 

záchranným sborem Jihomoravského 

kraje, Zubatého 1, 614 00  Brno, 

IČ: 70884099 o poskytnutí fi nančních 

prostředků ve výši 100.000,-Kč na provoz 

a vybavení jednotky požární stanice 

Hustopeče HZS JmK.

Usnesení č. 43/79/17: RM schválila pachtovní 

smlouvu se společností Zemos a.s., 

Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 

63470381 na propachtování částí pozemků 

p.č.982/21 a 982/42 o souhrnné výměře 

0,1433 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 44/79/17: RM schválila pachtovní 

smlouvu se společností Zemos a.s., 

Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, 

IČ: 63470381 na propachtování 

pozemků o souhrnné výměře 32,3585 ha 

v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 45/79/17: RM schválila dohodu 

s …, Hustopeče o ukončení smlouvy 

o souhlasu se stavbou na pozemku města 

p.č. 1229/4 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 47/79/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na zpracování projektové 

dokumentace „Rekonstrukce Mateřské 

školy Školní – Hustopeče, 3. etapa “ Ing. 

…, Stavební projekční kancelář se sídlem 

Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče za částku 

63.000,-  Kč bez DPH.

Usnesení č. 49/79/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na servis výtahu na Poliklinice 

Hustopeče s ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. se 

sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 – 

Stodůlky, IČ 61507229 za částku 12.600,- Kč 

bez DPH ročně.

Usnesení č. 50/79/17: RM schválila Dodatek č. 1. 

ke smlouvě o nájmu pro … a …, nájemníky 

ubytovací jednotky č. 302, 303 a 304 na 

ubytovně Mostař, kterým se mění celková 

výše nájmu a služeb s ním spojených ze 

7.848,- Kč na 7 948,- Kč, kdy byl nájem 

zvýšen o 100,- Kč za chovanou kočku, a to 

s účinností od 1. 10. 2017. Text Dodatku č. 
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1 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 51/79/17: RM schvaluje přenesení 

působnosti rady města při rozhodování 

o uzavírání dodatků smluv o nájmu bytů na 

vedoucího Sociálního odboru Městského 

úřadu Hustopeče. RM pověřuje podpisem 

těchto smluv vedoucího Sociálního 

odboru Městského úřadu Hustopeče.

Usnesení č. 52/79/17: RM schválila zvýšení 

plateb za nájem a služby v ubytovně 

Mostař o 5 % z celkové měsíční placené 

částky a to od 1. 1. 2018. 

Usnesení č. 53/79/17: RM schválila podání žaloby 

pro částku 9.678,-Kč na …, nar. …, bytem 

Svat Čecha …, 693 01 Hustopeče a následné 

vymáhání dluhu prostřednictvím 

soudního exekutora. 

Usnesení č. 54/79/17: RM schválila zařazení 

investiční akce Rekonstrukce odpadů 

a sociálního zařízení Základní školy 

Hustopeče, Nádražní 4, v rozsahu cca 

3.000.000 Kč do rozpočtu města na rok 

2018, a do plánu prioritních investičních 

akcí pro rok 2018. 

Usnesení č. 55/79/17: RM schválila příspěvky 

pro školy, platné od 1.1.2018 ve výši: 

pro základní školy 3.200 Kč na žáka a rok, 

pro mateřské školy 4.700 Kč na žáka a rok. 

Usnesení č. 56/79/17: RM schválila smlouvu 

(smlouvy) na pořízení svahové sekačky 

SPIDER ILD01 s  příslušenstvím 

a travního traktůrku StarJet Exclusive UJ 

102-24 4x4 PRO od dodavatele SYNPRO, 

s.r.o., Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice, 

IČ 28229298 za cenu 538.932 Kč bez DPH 

dle nabídky, která je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 59/79/17: RM schválila 

doplnění ceníku pro pronájem prostor 

Společenského domu na ul. Herbenova: 

- pronájem sálu pro organizace 

a kroužky registrované pod příspěvkovými 

organizacemi města - 90 Kč/hod. vč. DPH 

- pronájem baru v předsálí - 1.500 Kč/den vč. 

DPH 

- pronájem sálu na soukromé akce 

nekomerčního charakteru (svatby, 

oslavy…) – 3.500 Kč/den vč. DPH 

Usnesení č. 60/79/17: RM projednala možnost 

pořízení nové kogenerační jednotky 

pro areál SPOZAM, dále se bude jednat 

o podmínkách pořízení a instalace.

Usnesení č. 61/79/17: RM schválila realizaci 

nového elektrického vedení od 

kogenerační jednotky do sauny v areálu 

SPOZAM společností ELE-MONT, s.r.o., 

Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, za 

cenu 101.523 Kč dle nabídky. 

Usnesení č. 62/79/17: RM schválila pořízení 

nových saunových kamen SAWO Saconia 

N15 do sauny v  areálu SPOZAM za cenu 

58.129 Kč bez DPH od společnosti Dyntar, 

s.r.o.,  

Vitiněves 132, PSČ 506 01, IČ 27512614.

Usnesení č. 63/79/17: RM schválila připojení se 

Města Hustopeče k  Prohlášení zástupců 

obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

zákona č. 14/2017 Sb., ze dne 26. 10. 2017, 

iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko.

Usnesení č. 64/79/17: RM bere na vědomí 

zápis z Komise obřadů a slavností ze dne 

6.11.2017. 

Usnesení č. 65/79/17: RM bere na vědomí Návrh 

na organizační změny pro poskytování 

sociálních služeb městem. Návrhem se 

bude RM dále zabývat. 

Usnesení č. 66/79/17: RM neschválila žádost 

pana …, ul. Javorová …, o vykácení, lípy 

rostoucí u bytového domu Javorová 

5 na pozemku p. č. KN 2185/3, který je ve 

vlastnictví Města Hustopeče. 

Usnesení č. 67/79/17: RM schválila doporučení, 

aby krajské kolo DSMC 2018 bylo pořádáno 

ve městě Hustopeče, pod záštitou Města 

Hustopeče, které se bude spolupodílet na 

pořádání krajského kola dopravní soutěže 

mladých cyklistů 2018. 

Podklady pro určení fi nančních nákladů na 

pořádání krajského kola DSMC budou 

zpracovány na základě souhlasu Rady 

města Hustopeče s pořádáním krajského 

kola DSMC 2018 v Hustopečích. 

Usnesení č. 68/79/17: RM schválila seznam 

prioritních akcí k  fi nancování z  rozpočtu 

roku 2018. Seznam akcí je přílohou a může 

být případně zúžen nebo rozšířen dle 

fi nančních možností města a případných 

získaných dotací.

Usnesení z 80. schůze Rady města Hustopeče 

ze dne 05.12.2017

Usnesení č. 2/80/17: RM schvaluje žádost 

o prominutí pronájmu Společenského 

sálu na Dětský krojový ples dne 7. 1. 2017.

Usnesení č. 3/80/17: RM schválila nájemní 

smlouvu se společností DELIKOMAT 

s.r.o., U Vlečky 843, 664 42 Modřice, IČ: 

63475260 na část prostoru určeného 

k podnikání o výměře 1 m2 v přízemí 

objektu městského úřadu Dukelského 

nám. 22, Hustopeče za účelem umístění 

nápojového automatu za roční nájemné 

10.800,-Kč + DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 4/80/17: RM schválila 

dodatek č.1  k nájemní smlouvě 

Anthony Pokorným, Luční 2424/25, 

616 00 Brno, IČ:05927340 který se mění 

část pronajímané plochy p.č.81/1 o výměře 

14 m2 na ul. Kosmákova s ohledem na lepší 

dopravně bezpečnostní řešení prostoru. 

Usnesení č. 5/80/17: RM schválila nájemní 

smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, 

s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 

70890013 na úplatné užívání pozemku 

parc.č. 3810/3 při provádění stavebních 

úprav venkovního koupaliště 

v Hustopečích. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 6/80/17: RM schválila dodatek 

č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru 

elektrozařízení s ELEKTROWIN, a.s., 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 

27257843. Dodatkem č. 1 se nově označuje 

sběrný dvůr jako místo pro zpětný odběr 

elektrozařízení. 

Usnesení č. 7/80/17: RM ukládá Odboru 

dopravy, aby zhodnotila dopravní řešení 

v lokalitě Na Vyhlídce. 

Usnesení č. 8/80/17: RM ukládá Správnímu 

odboru a Městským službám prověřit 

označení ulic v  lokalitě Na Vyhlídce, ulice 

Mandloňová, Lékořicová.

Usnesení č. 9/80/17: RM ukládá prověřit 

možnost umístění veřejného osvětlení 

směrem k lokalitě Na Vyhlídce na pozemku 

4542/245 v k.ú. Hustopeče u Brno, který je 

v majetku společnosti STAFIKR, spol. s r. o.

Usnesení č. 10/80/17: RM schválila uzavření 

Smlouvy o souhlasu města s připojením 

k vodovodu novostavby RD na pozemku 

parc.č. 4544/105 s žadateli … bytem Kobylí.

Usnesení č. 11/80/17: RM schválila Souhlas se 

stavbou na pozemku města dle projektové 

dokumentace SPK Ing. …, Hustopeče, 

pro investora …, Velké Němčice na akci 

„Nástrojárna Hustopeče, stavební úpravy 

suterénu, změna stavby před dokončením“, 

umístění jednotky VZT v suterénu 

a rozšíření nástrojárny v budově. 

Usnesení č. 12/80/17: RM schválila vyhlášení 

záměru uzavření nájemní smlouvy na 

dobu určitou na část objektu občanské 

vybavenosti Společenský dům, vč. 

inventáře, který je ve vlastnictví města 

Hustopeče. Objekt občanské vybavenosti 

se nachází na ulici Herbenova 423/4, 

693 01 Hustopeče a je součástí pozemku 

parc. č. 279, vše zapsáno u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 

č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče. 

Usnesení č. 14/80/17: RM schválila záměr 

pachtu pozemků p.č.5593/163, 5593/258, 

5593/1331 vedených na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 15/80/17: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě smlouvu o dílo na opravu 

komínů na bytovém domě v Hustopečích, 

ul. Smetanova 2 s fi rmou AKKOMÍNY 

s.r.o. se sídlem U Stadionu 2144/1, 

690 02 Břeclav, IČ 0321483. Text dodatku je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 17/80/17: RM bere na vědomí 

přehled podaných žádostí o dotace 

z rozpočtu města Hustopeče. 

Usnesení č. 18/80/17: RM neschválila povolení 

pro podání žádosti ředitelem SPOZAM 

o pokácení javoru a lípy rostoucích v areálu 

stadionu u tenisových kurtů na pozemku 
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p. č. KN 885/1, který je ve vlastnictví Města 

Hustopeče. 

Usnesení č. 19/80/17: RM ukládá Komisi 

životního prostředí prověřit stav kaštanů 

u novostavby sklepu na pozemku parc. č. 

1360 v  k.ú. Hustopeče u Brna a případně 

navrhnout řešení záchrany kaštanů. 

Usnesení č. 20/80/17: RM schválila revokaci 

usnesení č. 21/77/17, kterým: RM schvaluje 

dle doporučení Komise pro životní 

prostředí podání žádosti o pokácení 

břízy (dvoukmen) v  areálu Mateřské 

školy Hustopeče, Školní 5, a provedení 

odborného ořezu stromů (smrk, lip a břízy) 

podél plotů k  omezení zastínění a spadu 

listí a jehličí na sousední pozemky.

Usnesení č. 21/80/17: RM schválila dle 

doporučení Komise pro životní prostření 

podání žádosti o pokácení smrku a břízy 

v areálu Mateřské školy Hustopeče, Školní 

5. Doporučení z komise je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/80/17: RM schválila smlouvu 

o dodávce na rozšíření kapacity 

diskových polí pro potřeby Městského 

úřadu Hustopeče za vysoutěženou cenu 

207.923 Kč vč. DPH, od dodavatele C 

SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 938/56, 

636 00 Brno, IČ 27675645. Nabídky 

a smlouva jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/80/17: RM schválila realizaci 

rozšíření propojení budovy Radnice 

s budovou Staré pošty novým optickým 

kabelem za cenu 80.150 Kč od dodavatele 

Radek Bukovský. 

Usnesení č. 24/80/17: RM schválila Dodatek 

č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

042855/17/OSV. 

Usnesení č. 27/80/17: RM schválila provedení 

opravy bytu po nájemci na Svatopluka 

Čecha 1 v následujícím rozsahu: 

koupelna - Jiří Kavalíř, Starovice – 29.263 Kč 

Podlaha - Lukáš Kacer, Bořetice – 21.387 Kč 

Malování bytu - Pavel Ponzer, Popice – 5.700 Kč 

Dodání světel + výměna krytů vypínačů - Alois 

Jakeš, Hustopeče - 12.000 Kč 

Kuchyňská linka - Interia 3000, spol. s r.o., 

Opatovice – 31.452 Kč 

Plynový sporák - do 6.000 Kč. 

Jednotlivé nabídky jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/80/17: RM schválila uzavření 

Pojistné smlouvy na pojištění vozidel 

s ČPP za vysoutěženou cenu 96.748,- Kč.  

Usnesení č. 30/80/17: RM schválila podání 

žádosti o zápis změny Centra volného 

času Hustopeče, příspěvková organizace, 

Šafaříkova 1017, Hustopeče, do rejstříku 

škol a školských zařízení v souladu s § 146, § 

149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„školský zákon“) spočívající ve změně 

místa poskytování vzdělávání o objekt na 

ul. Herbenova 4, Hustopeče (Společenský 

dům). 

Současně RM pověřuje ředitele CVČ Hustopeče 

podáním žádosti Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, odbor školství 

o změnu zápisu v rejstříku 

Usnesení č. 31/80/17: RM schválila vzor 

Smlouvy o uzavření dohody se snoubenci 

o konání svatebního obřadu mimo místo 

schválené Radou města Hustopeče. 

Současně schvaluje Pověření k podpisu 

Smlouvy o uzavření dohody se snoubenci 

o konání svatebního obřadu mimo místo 

schválené Radou města Hustopeče 

vedoucím správního odboru. 

Usnesení č. 32/80/17: RM schválila vzor 

Smlouvy o uzavření dohody se snoubenci 

o konání svatebního obřadu v den státního 

svátku. Současně schvaluje Pověření 

k podpisu Smlouvy o uzavření dohody se 

snoubenci o konání svatebního obřadu 

v den státního svátku vedoucím správního 

odboru. 

Usnesení č. 33/80/17: RM schválila vymáhání 

dluhu ve výši 6.000 Kč po …, nar. …, trvale 

bytem Herbenova farma …, Hustopeče 

prostřednictvím soudního exekutora. 

Usnesení č. 34/80/17: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu části pozemku 

626/1 o orientační výměře cca 35 m2 za 

měsíční nájemné do 02/2018 ve výši 827,- + 

DPH a od 03/2018 ve výši 1.243,- Kč + DPH.

Usnesení č. 35/80/17: RM schvaluje 

objednávku monitoringu georadarem 

na ulici Kpt. Jaroše fi rmou Ing. Rudolf 

Tengler, IČ: 10239871, Českobratrská 

357/13 276 01 Mělník za cenu 34.485 Kč 

včetně DPH.

Usnesení č. 36/80/17: RM bere na vědomí zápis 

odboru dopravy MěÚ Hustopeče z jednání 

na ulici Kpt. Jaroše s Policií ČR – dopravního 

inspektorátu Břeclav, a to ve věci 

dopravního značení a umístění sloupku. 

Z  projednání vyplývá jednoznačné 

negativní stanovisko k  umístění zábrany 

v jakémkoliv úseku vozovky.

Usnesení č. 37/80/17: RM ukládá podat žádost 

o doplnění dopravního značení v křižovatce 

silnice II/425 a místní komunikace v ulici 

Kpt. Jaroše doplnit o sestavu dopravních 

značek – ve směru od Šakvic B13 – zákaz 

vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 

přesahuje 3,5 t s dodatkovými tabulkami 

E7b a E3a. Dopravní značení B13 bude 

umístěno za vjezd do dvora společnosti 

Vodovody a kanalizace Břeclav.

Usnesení č. 38/80/17: RM schválila dodatek 

č.1 k nájemní smlouvě s Girasole, sdružení 

pro pomoc a rozvoj, z.s. Mrštíkova 

122/1, Hustopeče, IČ: 26991560, kterým 

se upřesňuje možný způsob užívání 

pronajatých prostor na poliklinice 

Hybešova 1417/5, Hustopeče. Text dodatku 

je přílohou zápisu.

Usnesení č. 40/80/17: RM schválila znění výzvy 

na podání nabídky na veřejnou zakázku 

zadávanou formou zjednodušeného 

podlimitního řízení „Multifunkční kulturní 

centrum Hustopeče – technologie kina 

a divadla“ včetně příloh

Usnesení č. 41/80/17: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů s výzvou k podání 

nabídky na veřejnou zakázku zadávanou 

formou zjednodušeného podlimitního 

řízení „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče – technologie kina a divadla“:  

1) Audiopro s.r.o. se sídlem Ondříčkova 1244/15, 

130 00 Praha 3, IČ 26702371

2) AV MEDIA se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 

10, IČ 48108375

3) ALTEI spol. s r.o. se sídlem U Háje 29, 

14700 Praha 4, IČ 25637274

4) D – Cinema, s.r.o. se sídlem Jankovcova 

1047/39. 170 00 Praha 7, IČ 28391683

5) GRADIOR, spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 

2989, 612 00 Brno, /Č 43389404

Usnesení č. 42/80/17: RM schválila složení 

komise pro otevírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

zadávanou formou zjednodušeného 

podlimitního řízení „Multifunkční kulturní 

centrum Hustopeče – technologie kina 

a divadla“ a „Multifunkční kulturní 

centrum Hustopeče – interiér“ :

Členové komise: …, …, …

Náhradníci: …, …, …

Usnesení č. 43/80/17: RM schválila znění výzvy 

na podání nabídky na veřejnou zakázku 

zadávanou formou zjednodušeného 

podlimitního řízení „Multifunkční kulturní 

centrum Hustopeče – interiér“ včetně 

příloh

Usnesení č. 44/80/17: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů s výzvou k podání 

nabídky na veřejnou zakázku zadávanou 

formou zjednodušeného podlimitního 

řízení „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče – interiér“:  

1) Kinoexpert s.r.o. se sídlem Korytná 382, 

687 52 Korytná, IČ 25315943

 2) Gramex, spol. s r.o. se sídlem Zbraslavice 

399, 285 21 Zbraslavice, IČ 44699166

3) ŠIBA plus s.r.o. se sídlem ul. Ke Hřišti 507, 

252 28 Černošice, IČ 24254479

4) Kovostal, s.r.o. se sídlem Pivovarská 457, 

686 01 Uherské Hradiště, Jarošov IČ 

15530507

5) LUK s.r.o. se sídlem tř. Osvobození 92, 

765 02 Otrokovice, IČ 25561464

Usnesení č. 45/80/17: RM schválila navýšení 

počtu pracovníků pečovatelské služby, 

pracovní pozice: Pracovník sociální péče, 

platová třída 5, ze stávajícího počtu 

3 pracovníci sociální péče na 6 pracovníků 

sociální péče k 1. 1. 2018.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče
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Kalendář kulturních akcí  2018 
Co pro Vás

připravujeme
do příštího

roku?
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Město Hustopeče není jen město mandloní 

a vína, ale také místo, kde se koná řada 

kulturních a společenských akcí pro místní 

i turisty. Mnoho z  nich má již dlouhou tradici 

a své příznivce napříč generacemi. Aby vám nic 

neuniklo, přinášíme vám přehled některých 

akcí naplánovaných na příští rok.

Městský bál
12. ledna 

Loňský ples se nesl v  prvorepublikovém 

duchu. A jaký bude ten letošní? Kloboukový! 

Výběru oblečení se tedy meze nekladou, 

ale hlavně si doma nezapomeňte klobouk. 

Nebude chybět ani originální fotokoutek, 

módní přehlídka a bohatá tombola. K  tanci 

a poslechu zahraje Salónní orchestr Brno. 

Hustopečské skákání
27. ledna 

Výškařský mítink Hustopečské skákání 

byl v roce 2016 zařazen mezi deset nejlepších 

mítinků na světe. K tomuto skvělému ocenění 

pomohly hustopečským organizátorům 

zejména výkony sportovců a také unikátní 

atmosféra, díky které výškaři překonávají sami 

sebe. Účast přislíbil rekordman Gianmarco 

Tamberi.

Slavnosti mandloní a vína
24. března  

Vítat jaro do Hustopečí přijíždí každoročně 

tisíce lidí. Čeká na ně bohatý program na 

Dukelském náměstí, jarmark, gurmánské 

mandlové speciality v  restauracích 

i stáncích a vycházka Mandloňovou stezkou na 

rozhlednu  do mandloňového sadu. 

 

Hustopečská pečeť
21. dubna

Přehlídka vín, která soutěží o Hustopečskou 

pečeť. Koštují se vína vzorků typických pro 

hustopečský region z produkce posledních čtyř 

ročníků. Statut splňují odrůdy Ryzlink vlašský, 

Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Tramín, 

André, Frankovka, Svatovavřinecké a Modrý 

Portugal. Degustaci zpestřuje cimbálová 

muzika.  

Concentus Moraviae
červen

Město Hustopeče se přidalo k více než dvěma 

desítkám moravských měst, které každoročně 

hostí festival Concentus Moraviae. V  minulých 

letech se hrálo a zpívalo v hustopečském kostele 

sv. Václava, na nádvoří domu U Synků nebo 

v Kurdějově v kostele sv. Jana Křtitele. Letos se 

bude konat dvaatřicátý ročník a pořadatelé opět 

pozvou kvalitní interprety.  

Hustopečský slunovrat s vínem
22. června

První ročník Hustopečského slunovratu 

s vínem odemkl bránu k létu a zahájil sezónu 

letních otevřených sklepů. Pro děti byl 

připravený závod na koloběžkách i putovní 

hra. Na dospělé čekalo víno v obou vinařských 

ulicích – Vinařská a Na Hradbách. Vinaři 

samotní se zapojili do rituálů slunovratu 

a vzájemně poměřili svoje síly. Podle toho, jak 

je to bavilo, se na podobnou zábavu můžeme 

opět těšit i v letošním roce.  

Divadelní festival Pod širým nebem
9. – 20. července

Na začátku prázdnin pravidelně 

ožívají Hustopeče oblíbeným Divadelním 

festivalem Pod širým nebem. Na diváky 

čeká, kromě kulturního zážitku, unikátní 

historická atmosféra nádvoří domu 

U Synků, opojné víno místních vinařů a živá 

hudba k  poslechu.  Pódium je určeno spíše 

komornějším hrám, ve kterých excelují známí 

čeští herci. 
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Potkáme se
na kulturních 

akcích.

Nový rok je zatím list bílého papíru
Je krátce po Novém roce a u kontejnerů 

se začínají objevovat odstrojené vánoční 

stromečky s krabicemi od dárků, které potěšily 

nás nebo naše blízké. Nový rok se před námi 

otevírá jako čistý list papíru. Uvažujeme nad 

tím, čím ho popíšeme. Bude to rok úspěšný? Co 

nám asi přinese?

Je to čas nových možností. Nabízí nám 

365 dnů k  tomu, abychom si všimli, že vedle 

nás žijí ostatní lidé. Máme příležitost někoho 

potěšit, povzbudit nebo mu věnovat čím dál 

vzácnější čas.

My z organizační složky Marketing a kultura 

města Hustopeče budeme moc rádi, když si 

najdete čas i na akce, které pro vás během roku 

připravujeme. Někdo preferuje ty velké, jiný 

raději využije komornější příležitosti. Někdo 

zajde na divadlo, jiný na koncert či degustaci 

vín. Věřím, že z široké škály kulturních, 

společenských i sportovních akcí si vybere každý.

V roce 2018 vám tedy přeji hodně štěstí, 

zdraví a úspěchů. A určitě by byla velká 

škoda, kdybychom s  vánočními stromečky 

a prázdnými krabicemi vyhodili i poselství 

vánočních svátků. To mluví především o lásce, 

respektu a úctě k druhým lidem.

Jana Hrádková, vedoucí organizační složky 

Marketing a kultura města Hustopeče

Letní kino Pod ořechem
30. července – 5. srpna 

Návštěvnost letního kina trhala v minulém 

roce rekordy. Na lavičkách se pod ořechem 

vystřídaly stovky diváků. Počasí přálo a českým 

komediím se smály všechny generace. 

Narváno bylo i na Letňák naslepo, kdy se 

promítaný fi lm odtajnil až s úvodními titulky. 

I v tomto roce bude připraven pestrý program. 

Národní soutěž vín Velkopavlovická 
podoblast - Nominační soutěž vín
1. září  

Pořádat nominační kolo Národní soutěže 

vín  s původem ve velkopavlovické vinařské 

podoblasti v  Hustopečích se osvědčilo. 

Přihlášená vína musí splňovat podmínky 

statutu a jejich následná nominace je může 

zavést mezi největší špičky českého vinařství 

– do Salonu vín. Na výstavě s  neomezenou 

ochutnávkou a za doprovodu cimbálové 

muziky tak máte možnost ochutnat to 

nejlepší, co tato podoblast nabízí.  

Burčákové slavnosti
4. – 6. října 

V  roce 2018 se budou konat již 

čtyřiadvacáté Burčákové slavnosti. Ty se 

v  průběhu let změnily z  malé divadelní akce 

pro pár místních na největší událost ve městě, 

která nabízí koncerty známých interpretů, 

třídenní kulturní program, jarmark, mázhausy 

zásobené burčákem, historický průvod a dny 

plné recese a smíchu. Přijďte si také připít 

„Výše číš!”

Šmardovo sousedské divadlo
1. – 4. listopadu

Přehlídka amatérských divadelních 

souborů Šmardovo sousedské divadlo se již 

pevně zapsala do povědomí milovníků divadla. 

Na pódiu ve společenském domě se obvykle 

představují ochotnické soubory ze širokého 

okolí. Nabídka her je proto různorodá a nabízí 

klasická dramata i moderní komedie. 

Oslava svatomartinských vín a husí
17. listopadu

Stará vinařská tradice říká, že mladým 

vínem se může poprvé přiťuknout až na 

svátek svatého Martina, navíc se na uctění 

památky tohoto světce zabíjí husa. Už několik 

let máte možnost spojit obojí během Oslavy 

svatomartinských vín a husí. Ve stanu na 

Dukelském náměstí bude připraveno šest 

schválených odrůd svatomartinského a husa 

se zelím a knedlíkem. 

Světový duel vín
24. listopadu

Světový duel vín je již stálicí v  českém 

vinařském světe a pravidelně přináší to 

nejlepší z domácí i světové produkce. Tradičně 

bývají zastoupeny vinařské velmoci, mezi 

které řadíme například Francii, Itálii, Německo 

či Rakousko, ale akce nabízí vína z  celé řady 

dalších států a chybět samozřejmě nebudou 

ani ta od moravských a českých vinařů. 

Adventní punčování
1. prosince

Adventní dobu každoročně zahajuje 

Adventní punčování, které nabízí zábavu všem 

věkovým kategoriím. Pro děti jsou připraveny 

výtvarné dílničky nebo divadelní představení. 

Pro dospělé zase možnost hlasovat o nej… punč, 

který na Dukelském náměstí nabízí místní 

punčové týmy. Nechybí ani řemeslný jarmark 

i hudební koncert. Odpolední program vrcholí 

rozsvěcením vánočního stromu.  

Adventní koncerty
adventní neděle

Předvánoční čas zpříjemňuje a adventní 

náladu vytváří série adventních koncertů, na 

které jsou zváni různí čeští interpreti hrající 

hudbu napříč žánry. Koncerty se konají 

na mnoha místech – v  kostele sv. Václava, 

evangelickém kostele, sále společenského 

domu apod. V  minulosti v  Hustopečích 

vystupovali např. Martin Chodúr, Tomáš Kočko, 

Musica Animae, Brno Gospel Choir apod.

-ves-
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Musica da camera Brno předvedla koncert skladeb Zdeňka Krále
Ve středu 22. listopadu přijel do Hustopečí 

smíšený komorní sbor Musica da camera Brno 

v  rámci svého turné Tří královských koncertů. 

Sbor většinou zpívá a hraje v sestavě do 24 lidí, 

v  kostele sv. Václava se představilo 18 členů 

souboru. „Působíme na hudební scéně už více 

než 20 let. Nyní ovšem na turné vystupujeme 

v obměněné sestavě,“ řekl sbormistr a dirigent 

Martin Franze. 

Členové sboru jsou aktivní i v  jiných 

komorních souborech, společně se setkávají na 

zkouškách pravidelně jednou týdně, v případě 

zkoušení náročnějšího repertoáru i častěji. 

Nyní se věnují kompozicím současného 

skladatele Zdeňka Krále. „Zdeněk pro nás na 

tento koncert připravil dvě premiéry - Panis 

angelicus a Ave Maria. Hlavním bodem 

programu je jeho Missa brevis,“ doplnil Franze. 

Zdeněk Král komponuje také divadelní 

a fi lmovou hudbu. Pro sbor Musica da camera 

Brno složil celý večerní program. „Je to syntéza 

současné a staré hudby, protože texty vybízejí 

k  tomu, aby písně zněly liturgicky. Ale jsou 

tam i prvky minimalismu, jazzové harmonie 

a populární hudby,“ vysvětlil Král. 

Skladatel je i skvělý klavírista. Do širšího 

povědomí se dostal díky televiznímu pořadu 

Hýbánky nebo spolupráci s  Tomášem 

Matonohou. „Sám pro sebe si píšu klavírní 

skladby a každý rok si připravuji novou desku,“ 

dodal Král. 

V Králových skladbách plně vyniklo nadání 

talentovaných zpěváků a hudebníku sboru 

Musica da camera Brno a pro všechny přítomné 

byl koncert velkým zážitkem. 

-ves-

Závěr roku v Městském muzeu a galerii 

Hustopeče již tradičně patřil návštěvníky 

oblíbené výstavě fotografi í členů Fotoklubu 

Hustopeče. Ani letošní rok nebyl výjimkou a na 

zahajovací vernisáž v neděli 26. listopadu opět 

dorazily desítky diváků.

Na dvaapadesáti tematických výtvarných 

fotografi ích představilo deset členů fotoklubu 

svoji celoroční práci. „Měli jsme představu, 

že výstavu rozdělíme do sálů podle tří témat, 

na kterých jsme v průběhu roku pracovali, 

a sice člověk, krajina, imaginace, ale nakonec 

jsme se z prostorových důvodů rozhodli pro 

autorské rozčlenění, takže se tvorba autorů 

v jednotlivých sálech prolíná,“ vysvětlil 

předseda fotoklubu Zdeněk Bažant.

Jednotliví členové fotoklubu se po celý 

rok účastnili nejrůznějších výstav a soutěží 

a mohou se pochlubit několika významnými 

úspěchy. Sám předseda fotoklubu Zdeněk 

Bažant, pouhý jeden den před vernisáží 

v  Hustopečích, přebíral hlavní cenu na 

prestižní výstavě Premiéra v Hradci Králové 

za svou fotografi i Čert z Cimburku. „Je to pro 

mě životní úspěch, jsem nadšený, protože ta 

výstava je opravdu jedna z nejlepších a nečekal 

jsem to," svěřil se Zdeněk Bažant.

Výstava Fotoklubu Hustopeče trvala do 

31. prosince.                                                                             -nov-
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Zazněly skladby soudobého skladatele Zdeňka 

Krále.

Výtvarné fotografi e uzavřely sezónu v galerii

HUSTOPEČE SE BAVÍ 

Galerii zaplnily desítky fotografi í.

Humor hry Caveman stojí na rozdílech mezi muži a ženami
Poslední listopadové pondělí se smích nesl 

do okolí společenského domu. V  beznadějně 

vyprodané one man show Caveman tentokrát 

exceloval herec Honza Holík, který má jako 

jeskynní muž za sebou už mnoho vystoupení. 

„Počet představení jsem přestal počítat po 

tisícovce. Ale pořád mě to baví, jinak bych to 

nedělal,“ řekl s úsměvem Holík. 

Slavná hra Roba Beckera vyprodává sály 

a diváci se jí smějí už více než dvacet let. Její 

vtip stojí na rozdílech mezi muži a ženami 

a nabízí pohled jeskynního muže na soužití 

dvou odlišných pohlaví, a vzniku řady 

nedorozumění, které z něho pramení. „Myslím 

si, že se v  té hře každý najde a vidí tam sám 

sebe, a nejenom sám sebe, ale i svého partnera 

nebo své rodiče,“ vysvětlil hlavní devízu 

představení Holík. 

Hru režíroval oblíbený spisovatel Patrik 

Hartl. Také bylo nutné scénář mírně upravit 

pro české publikum. „Je to americká hra, proto 

jsme museli odstranit některé prvky vyloženě 

typické pro Američany. Becker tam má hodně 

auta, garáže, kde se ti chlapi schází. A hlavně 

hodně televize, která u nás není takovým 

fenoménem. O tyto věci jsme děj okleštili, ale 

ten hlavní humor tam zůstal,“ uvedl Holík. 

Dalším divadelním představením, na 

které si můžete už nyní koupit vstupenky, je 

hra Už zase miluju. Ve středu 21. února vám 

zahrají a zazpívají Michaela Dolinová, Sandra 

Pogodová a klavírista Václav Tobrman. 

-ves-
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Oblíbenou předvánoční tradicí je koncert 

mladých muzikantů ze Základní umělecké 

školy Hustopeče. Svým vystoupením 

v  Evangelickém kostele každoročně zahajují 

předvánoční období. „Nápad pořádat adventní 

koncert vznikl již před mým nástupem. Je 

to tedy už velká řádka let, co první adventní 

neděli vystupujeme,“ vzpomínal ředitel ZUŠ 

Jaromír Benda.  

Koncert zahájily nejmenší děti 

vystoupením na flétničky, po nich byl 

připraven klasický program. Mladí muzikanti 

zahráli na trubku, klavír, klarinet či příčnou 

flétnu. Závěr programu už byl plně naladěn 

do vánoční atmosféry a zaznělo několik koled. 

„Na koncert se připravujeme už od začátku 

školního roku,“ dodal Benda. Podívat se na 

děti přišli rodiče, prarodiče i kamarádi. Hudba 

linoucí se z plného kostela slavnostně zahájila 

advent.  

-ves-
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Gymnazisté z Klobouk vzdali hold Cimrmanovi 

Koncert žáků ZUŠ odstartoval advent

Dobytí severního pólu je jednou 

z  nejoblíbenějších her geniálního dramatika, 

vynálezce a fi lozofa Járy Cimrmana. Jeho 

tvorba je sice notoricky známá, ale díky 

neuvěřitelnému humoru láká stále mnoho 

diváků. Mladí ochotníci ji zahráli první 

prosincový pátek ve společenském domě. 

„Náš divadelní spolek se skládá ze současných 

i bývalých studentů Gymnázia Klobouky 

u Brna. Režíruje nás paní učitelka Petra 

Pokorná, která tomu obětovala mnoho 

volného času. Patří jí velké poděkování,“ uvedl 

student František Hrádek. 

Gymnazisté spolu nejprve nazkoušeli 

několik scének k  různým školním událostem. 

„Právě tehdy jsme zatoužili zkusit si zahrát 

pořádné divadlo se vším všudy. A to nás 

dovedlo k Cimrmanovi, kterého máme všichni 

rádi. Dobytí severního pólu je jeho první hrou 

a líbí se nám nejvíc,“ dodal Hrádek. 

Dobytí severního pólu je stejně jako většina 

představení Divadla Járy Cimrmana složené 

ze dvou částí. První je zaměřená na sérii 

odborných referátů o Cimrmanovi. Nechybí 

ani vysvětlení jeho hry Přetržené dítě, živé 

obrazy a masová scéna Škodu nezjistí, kdo se 

pojistí. Druhá část představení se již věnuje 

severskému dramatu Dobytí severního pólu 

Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909 a je 

doprovázena citacemi z učitelova deníku. Celý 

večer byl protkaný hláškami, které někdy 

v životě slyšel snad každý. Studenti v budoucnu 

plánují nazkoušet i další Cimrmanovu hru - 

Záskok. 

-ves-

Součástí představení byla i masová scéna.

Žáci zahráli klasický repertoár i koledy.

V  pátek 8. prosince byl sál Společenského 

domu Hustopeče zasvěcen tanci. Konala se 

zde Taneční prodloužená, která je důležitou 

metou pro všechny účastníky tanečního kurzu. 

Poprvé během tohoto večera mají možnost 

veřejnosti předvést to, co všechno se během 

hodin a hodin tréninku naučili. „Je velice 

příjemné, že se sešli nejenom absolventi 

základních středoškolských tanečních, ale 

i ti, kteří se věnují tanci v  pokročilejším věku 

neboli tanečních pro dospělé,“ pochvaloval si 

učitel tance Viktor Janča. 

Prodlouženou zahájila úvodní polonéza, 

poté následovaly volenka, klasické tance 

a nechyběly ani různé soutěže, například 

o nejlepší tanečníky. Taneční kurzy pro 

studenty se v Hustopečích vypisují mnoho let, 

navštěvují je převážně gymnazisté. „Získali 

jsme zkušenosti do života a věřím, že je 

využijeme,“ prohlásil mladý účastník. 

Od roku 2008 navíc přibyla taneční 

polepšovna, ve které se učí správně tančit 

dospělí. Kurzy pro dospělé mají kolísavou 

návštěvnost, letos se po roční přestávce 

přihlásilo 11 párů.  Prodloužená byla pro 

mnoho dospělých vzpomínkou na minulost, 

která se mísila s nostalgií a radostí z tanečních 

úspěchů dětí. „Jsme moc rádi, že se děti naučily 

hezky se oblékat, chovat a dokonce i tancovat. 

Děkujeme všem, kteří se na kurzech podíleli,“ 

uvedla jedna z maminek.

Příští podzim budou taneční kurzy opět 

vypsány. Sledujte stránky města Hustopeče.

-ves- 
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Taneční prodlouženou zahájila polonéza

Účastníci tanečního kurzu předvedli mnoho 

různých tanců.

Knihovnou se ve středu 13. prosince linula 

vůně perníčků. K jejich zdobení se sešly 

všechny věkové kategorie. Nechyběli rodiče 

s dětmi ani senioři. Úlohu lektorky měla Jana 

Mikuličová, která vánoční i velikonoční zdobení 

v knihovně vede pravidelně. Ta předávala svoje 

dovednosti a zkušenosti. Domů si tak všichni 

odnášeli nejen krásné vlastnoruční výrobky, 

ale také cenné rady, který recept je nejlepší 

nebo jak vyšlehat tu nejjemnější polevu.

-hrad- 

Vánoční atmosféra naplnila knihovnu

Dětem šla práce pěkně od ruky.
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Bitvu punčových týmů vyhrálo Ledové království 
V  neděli 2. prosince se Dukelské náměstí 

hemžilo lidmi. Teploměr ukazoval mínusové 

hodnoty, ale bylo čím se zahřát. Adventního 

punčování a soutěže o nej… punč se totiž 

účastnilo šest punčových týmů vybavených 

teplým mokem v  alkoholické i nealkoholické 

verzi. Jejich stánky navíc nabízely různé 

dobroty k  zakousnutí. To kdyby návštěvníci 

váhali, kterému punčovému týmu dát svůj 

hlas. 

Všechny týmy svému punči věřily. „Máme 

výborný punč hříšníků, punč neviňátek 

a Ježíškovo kakajíčko. Také spoustu dobrot 

od babiček a Šalamounovy brambory,“ 

představili svůj sortiment všichni svatí. „My 

máme tři druhy punčů, hlavně lomcováka, 

který má grády. Také koláčky, perníčky, závin 

a škvarkovku,“ uvedly dívky z  Hustopečské 

chasy. Tým z  Ledového království dojel plně 

vybaven: „Z Arendelu jsme dovezli ledový 

punč s opilou švěstkou od trola. Je tu Elsa, Anna 

i Olaf. K  zakousnutí máme kokosové sněhové 

vločky, které pekl Sven.“ Punčový tým Amande 

nabízel punč s mandlovým likérem a přesňáky 

s  povidly. Sedláci od Valkýry použili do punče 

to, co našli ve spíži, a ve zdravém punči byly 

bylinky od babky kořenářky. 

Punčování zpříjemňoval jarmark, dětské 

dílničky i prodejní vánoční bazar. Náročné 

degustování punče provázel řemeslný jarmark 

a kulturní program. Na pódiu vystoupily děti 

z  Hudební školy Yamaha s  vánočně laděnými 

písněmi. Nechybělo ani folklórní vystoupení 

dětí ze souboru Krajcárek nebo vánoční 

pohádka divadla Kejkle. Kdo se chtěl na chvíli 

ohřát a koupit si nějakou maličkost, tak mohl 

navštívit galerii domu U Synků, kde Muzejní 

spolek pořádal prodejní bazar s výstavou 

vánočních aranžmá. „Máme tu výstavu 

hustopečských i mimohustopečských lidí, kteří 

nám dali pěkné věci do prodeje,“ uvedla členka 

spolku Alena Jislová. Program Adventního 

punčování myslel i na děti. V  jídelně kostela 

sv. Václava pro ně byly nachystané dílničky. 

Celé odpoledne děti vytvářely různé předměty 

s vánočních tematikou.

Náměstím znělo: „Punč, punč, punč.“ Po 

třetí hodině odpoledne se sečetly soutěžní 

hlasy a bylo jasno. Přestože veliké díky patřily 

všem punčovým týmům, které se snažily, aby 

byli návštěvníci punčování spokojení, vítězem 

s největším počtem hlasů se stalo opět Ledové 

království. Všichni členové týmu si s  chutí 

zazpívali svůj slogan: „Punč, punč, punč.“ 

Na rozsvěcení vánočního stromu přišly 

davy lidí. V  ladění vánoční atmosféry poté 

pokračovala kapela Větry z jihu, která rozezněla 

náměstí rockovými koledami. V 16.45 se tak 

za zvuku koled a přítomnosti živého betlému 

rozzářil hustopečský vánoční strom.              

-ves-

Česko zpívalo koledy
Ve středu 13. prosince se již posedmé 

rozezněla Česká republika zpěvem díky akci 

Česko zpívá koledy. Ani Hustopečští u toho 

nechyběli. Sešli se u vánočního stromu na 

Dukelském náměstí a společně zazpívali 

tyto písně: Nesem vám noviny, Půjdem spolu 

do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Štěstí, 

zdraví, pokoj svatý, Pásli ovce Valaši a Rolničky, 

rolničky.  Zpívání zakončila koleda Vánoce, 

Vánoce přicházejí. 

-ves-
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V úterý 5. prosince zavítal i do Hustopečí 

svatý Mikuláš. Opět po roce si přišel 

zkontrolovat, jak hodné jsou hustopečské děti 

a co všechno se za ten rok naučily. Mikuláš 

spolu s  čerty i andílky navštívil školky, školy, 

domy, byty i M-klub. Všechny děti obstály na 

jedničku. Do čertova pytle nakonec Mikuláš 

neposlal nikoho.                                                                    -nov-

Čerti odtáhli s prázdnou
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Tři adventní neděle patřily koncertům

Omlouváme se rodičům za záměnu jmen dětí

v Hustopečských listech 11/2017.

Ondřej Hanák
nar. 20.06.2017

Filip Karpíšek 
nar. 24.06.2017

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 25. 11. 2017

Advent je pro mnoho lidí nejkrásnější 

období v roce. V této době očekávání se zdobí 

domovy, brzká tma pobízí ke společnému 

trávení času a také se koná řada akcí, které 

zpříjemňují předvánoční chvíle. Tři adventní 

neděle patřily adventním koncertům. 

První koncert se konal v kostele sv. Václava 

a sv. Anežky České. Prostory rozezněl komorní 

soubor  Musica Animae. „Jsme profesionální 

sdružení s  historií, které vzniklo v  roce 2000. 

Stále procházíme vývojem, ale tři postavy jsou 

stálé – Dáša Osičková, Jarmila Čadeni a já,“ 

představil soubor Jan Míchal. Název Musica 

Animae se dá volně přeložit jako hudba z duše. 

„Na tomto koncertě představíme spíš duchovní 

hudbu. Ale jinak hrajeme swingový program, 

dechovku i výchovné koncerty. Máme rádi 

Händela, Bacha, Pachelbela a máme i vlastní 

tvorbu,“ uvedl Míchal.  

Další adventní koncert se konal 

v Evangelickém kostele, kde hráli dvojnásobní 

držitelé ceny Anděl za album roku  Tomáš 

Kočko a Orchestr. „Zahrajeme písničky 

z  naší desky Koleda a pak průřez nejlepším 

repertoárem. Samozřejmě zazní i nové věci 

z pohádkové desky pro děti Z  radosti,“ řekl 

muzikant a skladatel Tomáš Kočko. Hudebníci 

předvedli originální písně inspirované tradiční 

moravskou hudbou, kterou mají ve svých 

kořenech. „Jsme rozkročení po celé Moravě. 

Basák dojíždí ze Strážnice, houslistka je ze 

Slezska, zbytek je z  Brna a já jsem z  Frýdku,“ 

podotkl Kočko. 

Sérii adventních koncertů uzavřela 

ve  Společenském domě Hustopeče  originální 

moravská dechová kapela  Moravanka. 

Kapelník Jan Slabák ji založil v  roce 

1971 a Moravanka má nyní v  prodeji 73 alb. 

„Je doba adventní, takže zahrajeme vánoční 

program Největší svátky v  roce. Převažují 

v něm koledy, ale jsou tam také krásné barokní 

trumpety. Věřím, že lidi si i popláčou,“ řekl 

kapelník Jan Slabák. Moravanka odehraje 

ročně kolem 50 koncertů, v  době své největší 

slávy to bylo i 40 koncertů měsíčně. Společně 

s kapelou stárne i publikum. „Já jsem byl vždy 

věkový střed, ale nyní je mi už 77 let. Proto 

v  publikum uvidíte spoustu bílých hlav, tak 

jako mám já,“ nostalgicky uzavřel Slabák. 

-ves-

Tereza Plotová
nar. 05.05.2017

Julie Machurková
nar. 17.09.2017

Valerie Vaňková
nar. 30.06.2017

Alžběta Šedivá
nar. 18.09.2017

Michael Polášek
nar. 05.09.2017

Gita Běloušková
nar. 24.09.2017

Václav Haňka
nar. 03.10.2017

Karolína Beranová
nar. 13.09.2017

V Hustopečích dne 25.11.2017 / Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností / Foto: Pavla Strohova

Soubor Musica Animae v kostele sv. Václava. Tomáš Kočko a Orchestr v Evangelickém kostele. Moravanka hrále ve společenském domě.
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Bezbariérové trasy
Ulice Hybešova, Žižkova, Tábory 

a Sv. Čecha budou bez překážek, které 

komplikují lidem pohyb. Pomůže dotace ve 

výši téměř 2,5 milionů korun. Úpravy začaly 

před ZŠ Komenského a pokračují směrem 

k  budově městských služeb. „Hotovo by 

mělo být v  květnu a již nyní připravujeme 

další etapu, která povede po Komenského 

ulici a bude napojovat Žižkovu,“ doplnil 

místostarosta Bořivoj Švásta.

ZŠ Komenského bude modernější 
a bezbariérová

Dva nové výtahy, pět dalších učeben 

a modernizace tříd včetně laboratoří získá 

Základní škola Komenského. „Na tento 

projekt se nám povedlo získat dotaci. Ta je ve 

výši 90% celkových nákladů, ty odhadujeme 

na  50 milionů korun.  Dokončení plánujeme 

nejpozději v  červnu v  roce 2019,“ uvedla 

Potměšilová

Nová budova Pavučiny

Zbrusu novou budovou se pochlubí 

Pavučina. Stavba je v  plném proudu a nové 

zázemí pro volnočasové aktivity i sociální 

oblast využijí návštěvníci již v  roce 2018. 

„Současně jsme požádali o dotaci ve výši 

18 milionů korun. Jasno by mělo být v dubnu. 

Výhodou je, že peníze z  dotace můžeme 

v případě úspěchu čerpat i na již hotové práce 

a dodávky,“ uvedl Švásta.

Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní 
centrum

Ve víceúčelové kulturní centrum se změní 

budova kina. Místo tam bude pro divadelní 

sál a kinosál, malou scénu, kavárnu 

s občerstvením, turistické informační centrum, 

zázemí pro spolky i kanceláře zaměstnanců 

marketingu. Hotovo by mělo být koncem 

tohoto roku.

Investice města. Kde je hotovo a kde stavby pokračují?
Začátek roku nabádá ke shrnutí toho 

uplynulého z  nejrůznějších pohledů. Jedním 

z  nich jsou investice. Těm se v  Hustopečích 

i díky dobré kondici ekonomiky daří. „Řadu 

staveb jsme v  roce 2017 dokončili, některé 

v loňském roce odstartovaly a mají přesah do 

toho dalšího. Jedná se o rozsáhlé projekty, ke 

kterým jsme nejdříve museli zajistit kvalitní 

projektové dokumentace. Ty stojí na začátku 

každé investice a v  roce 2017 vyšly na téměř 

10 milionů korun. Jednalo se například 

o dokumentace k parkovištím kolem domu 

v ulici Sv. Čecha, modernizaci ZŠ Komenského, 

rekonstrukci kina, stavbě nové budovy 

Pavučiny, obnově krytého bazénu a venkovního 

koupaliště nebo podklady k  vybranému 

veřejnému osvětlení,“ uvedla starostka města 

Hana Potměšilová. 
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Oprava chodníků pokračuje směrem k bráně městských služeb.

Hlavní sál kina je už bez sedaček.

Investice realizované v roce 2017  (v tis. Kč)                                        Výše dotace               Celkové náklady

Bezbariérové chodníky

(Hybešova, Žižkova, Tábory, Sv. Čecha) 2 452,00 3 554,53

Protipovodňová opatření města Hustopeče 2 932,42 4 189,00

Restaurování renesanční kašny v Hustopečích 149,00 363,00

Hustopeče, Křížový vrch: Relaxační zóna 410,00 820,00

Územní studie Hustopeče S4 348,48 496,10

Hustopeče, Křížový kopec: rozšíření biocentra 1 897,54 2 198,50

Komunikace a chodník (propojení Brněnská Šafaříkova) - 1 740,00

Rekonstrukce ulice Nerudova - 4 100,00

MŠ Sídliště rekonstrukce vody a ÚT 2. etapa - 1 760,00

Revitalizace výtahu na poliklinice - 1 000,00

Oranžový přechod 117,00 117,00

Elektromobil 500,00 1 062,00

Nákup pozemku za Westfalií  11 000,00

Ostatní projekty (oprava chodníku Tábory,   2 456,38

parkoviště v ulicích Vrchlického a Nádražní, veřejné 

WC BORS, rekonstrukce kotelny ubytovna Mostař 

a MěKS, úprava kanalizace na Formance, propojka 

veřejného osvětlení Javorová – Dlouhá ……)

CELKEM 8 806,44 34 856,51

Investice plánované v roce 2018
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Zeleň na Křížovém vrchu

Budování nové relaxační zóny začalo také na Křížovém vrchu. Kromě 

pocitové stezky, dubové aleje nebo ovocných stromů budou realizována 

opatření k  zajištění přírodní rovnováhy. Stát tam bude i dubový kříž, 

který je již připravený ve dvoře městských služeb.

Záchytná parkoviště

Záchytná parkoviště zvýší komfort cestujících. Naplánována jsou 

v  ulicích Bratislavská, Vinařská a Nádražní. „Celá tato záležitost bude 

bezbariérová, to znamená k parkovištím navážou chodníky tak, aby se 

lidé po zaparkování bez problémů dostali jak na autobusové, tak i na 

vlakové nádraží,“ doplnil Švásta. Dotace na akci je přes 10 milionů korun.

Rekonstrukce krytého bazénu

I na bazénu se již podepsal zub času. Plánovaná obnova zajistí 

bezbariérový vstup do budovy i v  jejím areálu a pořízení technologií 

a technického vybavení.

Investic je ale naplánovaných pro rok 2018 více

Plánů pro rok 2018 je hodně. „Určitě zadáme projektovou 

dokumentaci na vybudování parkoviště vedle polikliniky a na veřejné 

osvětlení v ulicích Kosmákova a Javorová. V lednu také budeme podávat 

žádost o dotaci na cyklostezku směrem na Starovice. Uvidíme, které 

dotace budou úspěšné,“ uzavřela Potměšilová. 

-hrad-

kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
leden 2018

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

pá  12.1. 20.00 III. M stský bál - Kloboukový. Hraje Salonní
Orchestr Brno. Módní p ehlídka klobouk  od secese 
po sou asnost Dantes Brno. Bufet, bohatá tombola, 
fotokoutek. Spole enský d m Hustope e. P edpro-
dej vstupenek TIC Hustope e, d m U Synk .

P ipravujeme:
st  21.2.  19.30 Už zase miluju - divadelní šou jednoho pianisty

a dvou náruživých múz. Ú inkují: Michaela Dolino-
vá, Sandra Pogodová a klavírista Václav Tobrman. 
Spole enský d m Hustope e, Herbenova ulice. 
P edprodej: TIC Hustope e, d m U Synk .

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

pond lky   10.00 Cvi ení s Cipískem - Za íná 8. ledna
t  11.1. 10.00 Výtvarná innost – sn hulák.
t  18.1.  10.00 Výtvarná innost – tu ák.
t  25.1.  10.00 Výtvarná innost – vrána. 

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

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

st  4.1. – 29.1.  Výstava obraz  Dany Teinitzer. Vernisáž se
   uskute ní 4. 1. v 15.00 hodin. Vestibul knihovny. 
t  11.1. 17.00 P ednáška: Náš boj s islámským státem. P ednáší 

   PhDr. Stanislav Balík, u ebna knihovny. 
út  16.1. 16.00 Literární kavárna s Petrou Nachtmanovou, k est
   knihy Josefa i ánka – Co zví átka ob dvají.
t  1.2. 17.00 Cestopisná p ednáška: Japonsko. 

   P ednáší Ji í Mára, u ebna knihovny.

st  3.1. 14.00 Výro ní sch ze Muzejního spolku v klubovn  pod
   kostelem sv. Václava.
ne  7.1. – 28.1. Eva ernohorská - koláže.
st  31.1.  16.00  Mucha kone n  v Hustope ích! P ednáška 
   PhDr. Pavla Klimeše o zhotovení faksimile kresby
   Alfonse Muchy z roku 1906 pro Národní d m 
   v Hustope ích.

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

st  10.1. 15.00 Výro ní lenská sch ze – sál spole enského domu. 
úterky  16.30 Odpoledne plné her - jídelna Penzionu.
st edy   16.30 Tan írna na stará kolena - sál spole enského domu.

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

ne  14.1. 13.45 Bruslení – zájezd na zimní stadion do B eclavi.
   Odjezd z AN Hustope e. Plocha 14.30 - 15.30.
   P ísp vek 50 K  (i s vlastní dopravou). 
ne  28.1. 13.45 Bruslení – zájezd na zimní stadion do B eclavi.
   Odjezd z AN Hustope e. Plocha 14.30 - 15.30.
   P ísp vek 50 K  (i s vlastní dopravou). 

HUSTOPE SKÁ CHASA, www.hustopecskachasa.cz

pá  5.1. 20.00 XIX. krojový ples Hustope e, hraje dechová hudba
   Sokolka a cimbálová muzika Primáš. P edtan ení
   v podob   eskoslovenské besedy. Spole enský d m.
ne  7.1. 14.30 D tský krojový ples, hraje DH Pálavanka. 
   P edtan ení moravskou besedou. Spole enský d m.

Na Křížovém vrchu vznikné nová  relaxační zóna.

Stavba Pavučiny se potýkala s nestabilním podložím. Nyní práce pokačují.
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 2. 1. / 15. 1. / 29. 1.
Papír, plast, nápojové kartony: 2. 1. 
Bioodpad: 8. 1. 

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

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

Více informací a sváte ní provozní doba na www.spozam.cz, 
tel.: 702 204 660. 

t  11.1. 18.00 Tradi ní tvrte ní p ehlídka vín
známých výrobc  z Moravy a ze Slovenska, 
p ehlídky se budou konat každých 14 dní až do 
22. b ezna 2018. Sklep v ulici Na Hradbách. 

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ

M sto Hustope e

ATLETIKA
t  18.1. 9.00 Hustope ská la ka - p ebor m sta Hustope e. 

Halové závody ve skoku vysokém pro hustope ské 
školy a atletický oddíl. M stská sporovní hala 
Hustope e. Po ádá SK Atletika Hustope e.

t 25.1. a so 27.1. Hustope ské skákání - 19. ro ník mezinárodního
výška ského mítinku. M stská sportovní hala 
Hustope e. Více na www.hustopecskeskakani.cz

PLAVÁNÍ
so  13.1.  Hustope ský džbánek - 25. ro ník tradi ních 
   plaveckých závod . Po ádá Plavecký klub Hustope e.
FUTSAL
so 13.1. – 14.1. 18. ro ník Novoro ního turnaje – M stská sportovní
   hala Hustope e. 
so  13.1. 19.00  TJ Agrotec Hustope e – HELAS Brno B
so  20.1. 19.00  TJ Agrotec Hustope e – Technika Brno
STOLNÍ TENIS
ne 21.1. 15.00 TJ Agrotec Hustope e – SKST Baník Haví ov (1. liga)

pá  19.1.  20.00 D kanátní ples na téma: Naše forma - Uniforma.
   Zahraje Impuls, p edtan ení Move Around. Farní sál
   pod kostelem. Po ádá ímskokatolická církev.
so  20.1. 20.00 Country bál  - po ádá spolek Všehoschopných. 
   Zahrají Ran e i. Zábavný program, bohatá tombola, 
   ob erstvení. Spole enský d m.  
pá  26.1. 20.00 Ples vina  a p átel vína. Hrají DH St íbr anka 
   a Šarže 54. Bohatá tombola. Spole enský d m. 
pá  16.2. 20.00 54. reprezenta ní ples Gymnázia T. G. Masaryka 
   Hustope e. Téma: Vesmír. 
   Hraje Junior band, Spole enský d m. 
pá  2.3. 20.00 Rock please. T etí ro ník rockového ve era. K tanci 
   i poslechu hrají Jamiroquai Tribute Band (Brno), 
   Pool Litters (Hustope e). Ob erstvení zajišt no.
   Spole enský d m. 
so  10.3. 20.00 Rybá ská zábava. Koná se ve spole enském sále
   Hustope e. 

PLESOVÁ SEZÓNA 2018

t  18.1. 18.00 Beseda o Jižním Súdánu s pastorem
   Karlem Fridrichem. V modlitebn  AC Kollárova 7.

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Kollárova 7, Hustope e, www.apostolskacirkev.eu

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

ne  1.1. – 15.1. T íkrálová sbírka
ne  21.1. 15.00 Spole ná modlitba k es anských církví v Hustope ích
   za jednotu k es an  v kapli sv. Anežky.

Kdy se budou volby konat?

• V pátek 12.01.2018 od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 13.01.2018

 od 8:00 hod do 14:00 hod.

• Případné II. kolo voleb v pátek 26.01.2018 od 14:00 hod do 22:00 hod

 a v sobotu 27.01.2018 od 8:00 hod do 14:00 hod.

Kdo může volit ?

• Voličem je státní občan ČR, který dosáhl alespoň druhý den voleb

 věku 18 let.

•  Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň

 druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl 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 nebo na zastupitelských úřadech v zahraničí.

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 10.01.2018 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 5.01.2018.

 Podpis na žádosti musí být úředně ověřen.

•  v elektronické podobě žádostí zaslanou výlučně prostřednictvím

 datové schránky. Tato žádost musí být doručena na příslušný úřad

 nejpozději do 05.01.2018.

** Neuvede-li žadatel, že požaduje vydání voličského průkazu pouze pro první kolo voleb nebo pouze 

pro druhé kolo voleb, budou mu automaticky vydány dva voličské průkazy, pro obě kola voleb.

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.

Volba prezidenta České republiky
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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

Mapa volebních okrsků v Hustopečích

Volba prezidenta České republiky
pátek 12.01.2018 14:00 - 22:00 a v sobotu 13.01.2018 od 8:00 - 14:00

 Případné II. kolo voleb: pátek 26.01.2018 14:00 - 22:00 a v sobotu 27.01.2018 8:00 - 14:00
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www.afeedmix.czkrmivo na Váš Dvůr
mix

PRODEJ PYTLOVANÝCH 
KRMNÝCH SMĚSÍ PRO DOMÁCÍ
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA:

DRŮBEŽ, KRÁLÍKY, HUSY, KACHNY, 
PRASATA, BAŽANTY A DALŠÍ

ROZŠÍŘENÍ DROBNÉHO PRODEJE
VKS HUSTOPEČE NA KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN

SLYŠELI JSTE? 
VŠICHNI UŽ O TOM 

KDÁKAJÍ!

BALENÍ

25kg10kg

AFEED, a. s., 693 01 Hustopeče u Brna, Nádražní 563/60, Obchodní zástupce - tel.: 606 077 088, Prodejna - tel.: 720 964 016, E-mail: krmiva@afeed.cz

Pondělí - Čtvrtek:  8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Pátek:                             8:00 - 12:00

NOVINKA!
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26. 1. 2018

k u lt u r n í  d ů m ,  H u s t o p e č e

o d  2 0 . 0 0

Dechová hudba
Stříbrňanka

Kapela Šarže 54

vstupné 250 Kč
zahrnuje skleničku

a volnou degustaci vín
hustopečských vinařství

rezervace míst na
renata@vinarstviuharmacku.cz

ples
vinařů

a přátel vína

Firma LINDEN s.r.o. Hustopeče, zabývající se výrobou plastových doplňků

 pro automobilový průmysl hledá do hlavního pracovního poměru 

MONTÁŽNÍ DĚLNICE 

pro novou výrobu

SEŘIZOVAČE

vstřikovacích strojů

Nabízíme: pracovní prostředí v tiché a čisté výrobě, týden dovolené 

navíc, měsíční odměnu za splnění docházkového fondu, příspěvek 

na penzijní připojištění, příplatky za přesčasovou práci nad rámec 

ZP, zaměstnanecké benefi ty (příspěvek na dovolenou, na masáže, 

dětské tábory, nákupy v  lékárnách, jazykové vzdělávání), vánoční 

odměna, zvýhodněné mobilní tarify

Nástup možný ihned, nebo po domluvě.

Bližší informace na tel.: 515 151 816, 737 207 126, 

e-mail: zstrouhalova@linden-gruppe.cz
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Adventní čas má být čas rozjímání, pohody. 

Jenže u nás v  Pastelce to frčelo. Advent jsme 

zahájili, to ano, přišla i mikulášská delegace. 

Čertík dělal neplechu, zkoušel děti, co je 

dobře a co se patří. Ale zjišťoval to čertovským 

způsobem. Zjistil, že kluci a holky většinou 

vědí, co a jak. Některým zlobivějším, loudavým 

dětem kladl zase Mikuláš na srdce, aby se 

polepšily. Děti mu to slíbily. V  plném proudu 

probíhaly přípravy a chystání na vánoční 

besídky ve třídách. Po vystoupení si rodiče 

s dětmi v dílničkách vyrobili vánoční dekorace, 

kterými si vyzdobili domovy nebo obdarovali 

někoho blízkého. A pak už nastal čas očekávání, 

co přinese Ježíšek. Kolik přání se vyplní? Děti 

pod stromečkem našly, co si přály a další 

přání snad našly doma pod stromečkem. 

Poslední týden před Vánocemi jsme se naladili 

adventním koncertem v kostele. 

Ať se vás v  novém roce drží zdraví, štěstí, 

pohoda.

Kolektiv MŠ Pastelka

Pohádka u nás ve školceAdventní čas
Někdy za pohádkou zajdeme a někdy přijde 

k  nám do školky. Teď pohádka O Smolíčkovi 

dorazila za námi a byla opravdu vydařená. 

Dětem se zapojování do ní moc líbilo, byly 

zaujaté a pomáhaly Smolíčkovi. Také si spolu 

s  herci zazpívaly. A ne ledajakou písničku. 

Písničky a pohádky jsou dokonce obrazem, co 

se může přihodit a co je potřeba udělat, aby to 

dobře dopadlo, a ještě nejlépe, aby k nějakým 

nepříjemnostem či nehodám nejraději ani 

nedošlo. Takže z  toho vyplývá ponaučení do 

života.

Advent v MŠ U Rybiček
Nastala doba adventu, doba, která 

přináší radostné očekávání Vánoc, setkávání 

s  příbuznými a známými. Tento předvánoční 

čas byl u nás naplněn spoustou příjemných 

aktivit. Děti se seznámily s tradicemi adventu, 

vyráběly vánoční ozdoby, pekly a zdobily 

perníčky, zpívaly vánoční koledy. Učily se 

básničky a tanečky. V  keramickém kroužku 

vyráběly dárečky pro rodiče. Co se naučily, 

předvedly rodičům na vánočních besídkách. 

Také strávily příjemné odpoledne s  rodiči 

na vánočních dílničkách, odkud si odnesly 

pěkné vánoční dekorace. Navštívil nás také 

Mikuláš, který dětem přinesl balíčky s ovocem 

a sladkostmi. Předvánoční čas dětem zpestřila 

veselá pohádka Jak rytíř k rýmě přišel. Poslední 

den před vánočními prázdninami jsme si 

zazpívali společně s rodiči u vánočního stromu 

koledy a popřáli si pěkné Vánoce. 

Všem čtenářům přejí děti a zaměstnanci 

mateřské školky šťastný nový rok 2018.

Kolektiv MŠ U Rybiček

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA
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Během adventu jsme se připravovali na Vánoce.

Příjemně strávený čas na vánočních dílničkách.
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V prosinci tu zjevili se Mikuláši dvojí,

chtěli děti odměniti nadílečkou svojí.

Našli však i žáčky velmi hrubě hádavé, 

do pekla je čerti chtěli, leč pytle byly děravé. 

Zůstali tu proto všichni, také velká zlobidla, 

která před anděly přislíbila, 

že zkusí dodržovat pravidla. 

Uvidíme, jak to s nimi bude další rok,

pro jistotu koupíme my čertům velký žok.

Do Vánoční země nakoukli jsme na chvilku, 

srkli jsme si potom punče a slupli taky pralinku. 

Doma kupa dárku všechny čekala nás, 

na školu tou dobou nepomyslel žádný z nás. 

V novém roce čeká nás však práce zase nad hlavu, 

proto přejeme si sobě, ať berem to jak zábavu.

Vám všem, milí čtenáři, všichni sborem přejeme,

ať se vždycky spolu na Nádražce smějeme.

Vše dobré v novém roce 2018 přeje 

Kolektiv ZŠ Nádražní
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ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Předvánoční čas
Vůně perníčků linoucí se ze školní 

kuchyňky, hlasy dětí zpívající koledy, 

nazdobené vánoční stromečky 

v  mnoha třídách patří neodmyslitelně 

k  době předvánoční. Ale nejen to!

Mikuláš a jeho družina přišli zkontrolovat, 

jak jsou děti hodné nebo zlobivé. Někde 

bylo křiku hodně, jinde byly děti pochváleny.

Nezapomněli jsme ani na kulturu. Žáci z  1. 

stupně se vydali do Mahenova divadla, aby 

zhlédli divadelní představení Jak jsem se ztratil.

Deváťáci navštívili Úřad práce v  Břeclavi, kde 

se jim pracovnice kariérního poradenství 

snažily pomoci při výběru budoucího povolání. 

Konalo se také školní kolo Olympiády 

z  českého jazyka. V něm žáci 

8. a 9. ročníku zjistili, že jejich mateřština 

není jen o správném doplnění i nebo y.

Ve čtvrtek 14. prosince se naše školní jídelna 

proměnila v  tržiště. Paní učitelky prvního 

stupně spolu se svými žáky uspořádaly vánoční 

jarmark. Tady si příchozí mohli nakoupit 

dárečky a suvenýry pro radost svou i svých milých.

Poslední dny před vánočními prázdninami byly 

naplněny sportovními turnaji v  přehazované, 

výlety do předvánočního Brna. Poprvé se 

zájemci z  řad nejstarších žáků pod vedením 

paní učitelky Janovské podívali na adventní 

trhy do Budapešti.

Kolektiv ZŠ Komenského

Na ZŠ Komenského se vrátil předvánoční jarmark
Po několikaleté pauze se na Základní školu 

Komenského opět vrátil předvánoční jarmark 

s výrobky žáků prvního stupně. Ve čtvrtek 14. 

prosince se proto sešli ve školní jídelně děti 

i jejich rodiče, aby si nakoupili ručně vyráběné 

vánoční dekorace a svátečně se naladili. Výtěžek 

z prodeje výrobků poputoval na nákup knih 

do školní knihovny. „Naše knihovna je docela 

zanedbaná, nedostávají se na ni prostředky 

z rozpočtu, a tak jsme rádi, že návštěvníci dnes 

zakoupením výrobků dětí přispějí na tento náš 

úmysl,“ vysvětlila zástupkyně ředitele školy 

Iva Kahounová. Kromě prodeje výrobků bylo 

na programu i vystoupení dětského souboru 

Krajcárek s pásmem Rok na vsi, nebo čajovna 

s vánočním cukrovím maminek.                     -nov-Fo
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Výtěžek z prodeje půjde na nákup knih.
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Dějepisná exkurze do Polska
Ve dnech 23. až 24. listopadu se třídy 

oktáva a 4. A, doplněné žáky z  nižších 

ročníků, zúčastnily poznávacího zájezdu do 

Polska. Navštívily celkem tři zajímavá místa: 

koncentrační tábor v  Osvětimi, solné doly ve 

Wieliczce a královské město Krakov.

Ve čtvrtek vyrazil v brzkých hodinách 

autobus plný studentů našeho gymnázia 

na dvoudenní zájezd. První zastávkou byla 

Osvětim. Celý koncentrační tábor se dělí na tři 

části. My jsme navštívili dvě z nich:  Osvětim-1, 

kde na nás nejvíce emočně zapůsobila 

prohlídka předmětů, vlasů a fotek vězňů, 

a Březinku, kde nás překvapila velká rozloha 

areálu se zbytky původních dřevěných nebo 

cihlových ubytoven. 

Další zastávkou byly solné doly ve 

Wieliczce. Ty jsou jedny z nejstarších na světě 

a jsou zapsány v Seznamu světového dědictví 

UNESCO. Jsou zvláštní a především jedinečné 

tím, že jsou v nich vytesané sochy, síně, obrazy 

a oltáře z kamenné soli těžené přímo na tomto 

místě. Prošli jsme si celkem tři a půl kilometru 

chodeb. 

V  pátek následovala prohlídka města 

Krakova. V  tomto královském městě jsme se 

vydali do židovské a historické části. Provázela 

nás průvodkyně, která nám sdělila o městě 

opravdu hodně informací. Krakov je považován 

za jedno z  nejkrásnějších míst v Evropě 

a s  tímto tvrzením naprosto souhlasíme. 

Koncentrace památek je v   historické části 

opravdu veliká - především zde zbyly různé 

kostely a katedrály. 

Poznali jsme mnoho zajímavých míst 

a zážitky i prožité emoce si poneseme ještě 

dlouho. Děkujeme paním učitelkám D. 

Langarové a  M. Křížové, že nám tento výlet 

umožnily.

Michal Nemeškal, student oktávy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE
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Člověče, nezlob se
Vybíjená

Ve středu 29. listopadu se naše škola 

zúčastnila 9. ročníku krajské soutěže ve 

velkoprostorovém Člověče, nezlob se 

v Želešicích. Soutěžila dvoučlenná družstva 

ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. Naši 

školu reprezentovali K. David, D. Karásek, K. 

Janečková a K. Machaňová.

Štěstí se na nás smálo vrchovatě a odvezli 

jsme si 1. místo v kategorii mladších, které 

vybojovali K. David a D. Karásek. V kategorii 

starších na nás tentokrát zbylo 4. místo. 

Vítězové si odváželi diplom a hodnotnou hru 

a všichni sladkou odměnu ve formě adventních 

kalendářů.                                                                                           DI

Ve středu 6. prosince organizovala naše 

škola v rámci sportovních her mládeže okresní 

turnaj ve vybíjené pro žáky speciálních škol. 

Při již tradiční účasti škol z Mikulova, Břeclavi 

a Hustopečí jsme při souboji každý s každým 

zaslouženě vybojovali konečné první místo. 

Naše smíšené družstvo bylo složeno z žáků 

6. - 9. ročníku (E. Strouhalová, J. Petrásková, 

S. Milisová, V. Vozdecká, M. Ferkovič, J. Pilát, J. 

Vintrlík, R. Malík, J. Pirochta a A. Vojtěšek).

RB

Na společném tvoření jsme si vyrobili spoustu 
pěkných věcí.

Škola praskala ve švech
V úterý 12. prosince v podvečer ožila naše 

škola spoustou návštěvníků. Žáci se svými 

rodiči a prarodiči, ale i s mnoha dalšími hosty 

se sešli na tradiční školní akci Vánoční tvoření.

Ve společenské místnosti přivítaly děti 

své blízké tradičními koledami, recitací 

i cizojazyčným vánočním zpíváním. 

Melodie zněla v uších všem, ještě když si 

v dílničkách zkoušeli tradiční lidové výrobky 

s vánoční tematikou. Na pomoc jsme si přizvali 

i odborníky v oboru. Perníčky dětem pomáhala 

zdobit paní Pekaříková, andělíčka z šustí si děti 

vyzkoušely pod vedením paní Plškové. Figurky 

z jejich rukou dělají radost nejedné rodině. 

Pod vedením pedagogů  si děti vyzkoušely, jak 

se věští na Štědrý den litím olova, nachystaly si 

lodičky ze skořápek a na vánoční stůl si vyrobily 

vánoční hvězdu.

Po vydařeném tvoření se všichni posilnili 

voňavým punčem a vánočním cukrovím. 

Velkým zážitkem byla i ochutnávka vánočního 

kuby podle starodávného receptu. O přípravu 

občerstvení se postarali žáci se svými učiteli 

v rámci PV. Všem chutnalo, spokojeni 

a obohaceni o nové zážitky odcházeli domů. 

Děkujeme všem za podporu školy 

a přejeme mnoho zdraví, štěstí a klidu v době 

Vánoc i v celém roce 2018.

HP

Polsko se nám moc líbilo.

Fo
to

: a
rc

hi
v 

Z
P

 a
 P

Š 
H

us
to

pe
če



HUSTOPEČSKÉ LISTY    1 | 18STR 24

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

CÍRKVE

Ještě jsou Vánoce – do 6. ledna – a tak mi 

dovolte se trošičku vrátit k vánočnímu příběhu. 

Kdo zná vánoční příběh, asi také ví, že se 

odehrál za velkého, téměř světového sčítání 

lidu: „Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení 

od císaře Augusta, aby byl po celém světě 

proveden soupis lidu“ (Lk 2,1). Každý se měl 

zapsat ve městě, kde se narodil. Dovedete si 

představit ten mumraj, kdyby to bylo dnes? Ty 

přeplněné dálnice, nádraží a náměstí, fonty na 

úřadech? Vyprodané obchody, protože každý 

se zásobuje na cestu nebo na pobyt ve městě, 

kde už dávno je jen hostem? V  Bibli máme 

napsáno, kdo takové šílenství a) vymyslel 

a b) zorganizoval. Za a) to byl římský císař 

Augustus a za b) jeho syrský nohsled Quirinius. 

Myslím, že nařídit podrobeným národům, aby 

se lidé spočítali, aby světovládce věděl, kolik 

má poddaných, bylo vrcholem diktátorské 

arogance. V  biblickém textu se dokonce píše 

o majetkovém soupisu a tím majetkem není 

nikdo jiný než obyvatelé podrobených zemí – 

jeho noví otroci. 

Jak bychom dnes vnímali takový zásah 

do soukromí, do národní suverenity? I dnes 

to mnozí mocipáni zkoušejí – vzbudit v  nás 

dojem, že jsme jen otroci, na jejichž názoru 

nezáleží. Ale ani oni, ani tehdy Augustus, si 

neuvědomili, že jejich království není bez 

konce. Že nad tímto světem panuje ještě někdo 

větší, než jsou oni. A tak paradoxně ve zmatku, 

který způsobili ti, co si mysleli, že panují nad 

národy, se jako lidské dítě narodil Pán pánů 

a Král králů. A proč? Ze zcela opačných důvodů, 

než mívají vládci světa.  Ti si chtějí všechny 

podrobit, vnutit jim (třeba i násilím) svůj 

názor, svoji kulturu. Ale Ten, který skutečně 

panuje nad národy, přináší vysvobození. Vládci 

většinou chtějí zotročovat, podmaňovat, 

možná ne přímo pouty, ale různými normami, 

kvótami, podmínkami a smlouvami. A mnozí 

z  nás jsme otroci svých tužeb, veřejného 

mínění, alkoholu nebo jen špatných vztahů. 

Ale v  Betlémě se narodil ten, který 

vysvobozuje. A chce pro nás jen to dobré. Jeho 

myšlenky o nás jsou „myšlenky o pokoji,“ jak 

říká prorok Jeremiáš. Také v jedné české koledě 

se zpívá: „Sestoupil v pravdě Boží Syn na naši 

zem, přinesl spásu, pokoj svůj, národům 

všem.“ Kdo chce jít Jeho cestou, cestou pokoje, 

pravdy a svobody, nad tím páni tohoto světa 

nemají žádnou moc. Není to jen mýtus, jeho 

narození bylo předpovězeno víc jak 700 let 

předem a více lidmi na sobě nezávislými. Také 

platnost jeho slova mohou potvrdit křesťané 

všech národností a kultur. Bible je překládána 

do mnoha jazyků proto, aby jednotlivé země 

mohly být svobodné, na nikom nezávislé 

(na rozdíl od Koránu, který je platný pouze 

v  arabštině). O Ježíši Kristu, který se narodil 

v Betlémě a který vysvobozuje, je psáno i toto 

staré proroctví: „Hle, dívka počne a porodí syna 

a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)“ 

(Iz 7,14). ´Bůh s  námi´ znamená, že jednou 

bude přebývat s  námi, mezi námi, ale také to 

znamená, že není proti nám. Znáte to – kdo 

Pravý vládce

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Hutterská školka
Prosincové setkání s  představitelem jedné 

kanadské Hutterské kolonie a korespondence 

s  Mary Ann Kirkby, autorkou knihy I am 

Hutterite, mě inspirovaly k  přeložení jedné 

kapitoly právě z  této knihy. Mary-Ann 

navštívila Hustopeče před dvěma lety a nyní 

domlouváme její druhou návštěvu, která by 

se měla uskutečnit v  první polovině roku. 

Doufám, že její vyprávění se vám bude líbit.

„Bylo mi dva a půl roku, když jsem začala 

chodit do školky. Hutterité vytvořili školky 

několik set let před tím, než se v  Evropě 

rozjely na plno. Již v  raných počátcích (na 

Moravě) se Hutterité rozvíjeli jak po tělesné 

stránce, tak i jako farmáři či umělci a také 

milovali všeobecnou literaturu. Dokonce děti 

z  šlechtických rodin často navštěvovaly 

Hutterské školy včetně jejich školek. Školka 

byla nádhernou částí i našeho dětství, a to 

jak společensky, tak i duchovně. Učili jsme se 

tradiční německé modlitby, příběhy a písně, 

které dětským myslím přešly brzy do paměti.

Matka mě zavedla do školky ještě před 

snídaní a zde jsem strávila většinu svého 

dne. Navštěvovala jsem ji do pěti let. Misky 

naplněné smetanou až po okraj, že se tam 

už víc nevešlo, košík s  do zlatova vypečenými 

houskami a sklenice jahodového džemu 

na nás čekaly na malém dřevěném stolku. 

Osvobodila jsem se z matčina obětí a běžela ke 

své židli. Smetanový krém (Schmond Wacken) 

byla moje nejoblíbenější snídaně. Všichni jsme 

horlivě spojili ruce, sklonili hlavy a jedním 

hlasem opakovali německou modlitbu, dříve 

než jsme se do něj mohli pustit. Nabírali jsme 

si hojně marmelády a dávali ji do bílé smetany, 

abychom pak čerstvé housky namáčely do 

tohoto úžasného dipu. Nakonec na dně misky 

zůstal pouze bílý proužek smetany.

Poté, co naše bříško bylo naplněno, byli 

jsme zabaveni různými písněmi, příběhy 

a hrami. Měli jsme pravidelné vycházky, kde 

jsme pozorovali husy nebo jsme navštívili 

zahradu naší kolonie. Zde jsme rozvíjeli své 

motorické schopnosti tím, že jsme vylupovali 

lusky hrachu přímo v  záhonu nebo jsme 

vytahovali malé mrkve, abychom zjistili, jak 

jsou velké. 

Školka byla vedena třemi školkovými 

babičkami (Kleineschul Ankeln). Ty byly 

vybírány ze starších žen kolonie. Musely mít 

dospělé děti a být vážené pro svou moudrost. 

V  kolonii Fairholme se Sana Basel, Suzanna 

Basel a Ravekah Basel ve své službě střídaly. 

A každá měla zřetelně jiný přístup. Suzanna 

byla Hildina matka. Od svého narození jsem 

strávila spoustu času u nich doma a někdy 

jsem o ní mluvila jako o matce (Muetter). Je 

běžné, že praktikantka ve školce (Luckela) si 

vezme někoho na starost a během dne ho 

vezme i k sobě domů. A tak se stalo, že jsem se 

brzy sblížila se Suzannou Basel. Dopřávala mi 

cukroví, ale to nejlepší bylo, když mi dovolila 

vyčistit svou zubní protézu. Každý den jsem 

se vyšplhala na stoličku vedle umyvadla, 

našplíchala trochu Ajaxu na protézu a pod 

tekoucí vodou ji čistila zubním kartáčkem. Pak 

jsem si ji zkoušela nasadit. Nemohla jsem se 

dočkat, až budu mít svou vlastní.  

Během odpoledního spánku spaly všechny 

děti v  řadě na matracích ve spacím koutku. 

Chlapci byli na jedné straně místnosti a dívky 

na druhé. Já jsem však spala se Suzannou 

Basel na dvojposteli v  rohu. Opřela se o kraj 

velké postele, sundala si své velké černé boty 

a dala je do rohu. Pak si s velkým vzdechem 

sundala brýle a šátek a obojí dala vedle 

na stoličku. „Ty ještě nespíš?“ („Schlofst du 

nonnitt?”) se zívnutím se zeptala. Pak její hlava 

padla na polštář vedle mojí. Velká jehlice, 

která držela její dlouhé tmavé vlasy, byla vždy 

tím posledním, co jsem viděla, než jsem také 

upadla do spánku.   

S přáním všeho dobrého do roku 2018,

Karel Fridrich, pastor. 
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Advent a vánoce v hustopečské farnosti
O druhé neděli adventní (10. prosince) 

jsme slyšeli při bohoslužbě slova z knihy 

proroka Izaiáše. Hlas volá: „Na poušti připravte 

Hospodinovi cestu… Každé údolí ať se zvýší 

a každá hora a pahorek ať se sníží.“ (Iz 40,3). 

K tomuto úryvku řekl v promluvě papež 

František: „Údolí, jež mají být zvýšena, 

představují prázdnotu našich činů před 

Bohem, všechny hříchy našeho opominutí. 

Prázdné místo v našem životě může být fakt, že 

se nemodlíme nebo se modlíme málo. Advent 

je tedy doba příhodná k tomu, abychom se 

modlili intenzivněji a duchovnímu životu 

vyhradili patřičné místo. Dalším prázdným 

místem by mohl být nedostatek lásky 

k bližnímu, zejména k lidem, kteří jsou v nouzi 

nejenom materiální, nýbrž i duchovní. Jsme 

povolaní být pozornější k potřebám druhých, 

těch nejbližších.“

V naší hustopečské farnosti jsme 

v době adventní od 8. do 10. prosince prožívali 

duchovní obnovu na téma Boží milosrdenství. 

Mohli jsme hlouběji rozjímat o tajemství 

lidského hříchu, o Boží lásce, kterou Bůh 

ani hříšníkovi neodmítá, a o velikém daru 

odpuštění, který Bůh člověku nabízí. 

Příprava na vánoční svátky je spojena 

s úsilím o vykořenění zla ze svého nitra, proto 

k duchovní obnově patřila i možnost přistoupit 

ke svátosti smíření.

Příležitost projevit solidaritu s chudými 

jsme měli o první a druhé neděli adventní, 

kdy se ve farnosti konal adventní svařák 

a předvánoční jarmark. Prostředky získané 

z těchto akcí byly určeny na podporu dvou 

sirotků ze Rwandy v rámci projektu Adopce 

srdce a také na farní charitu, na pomoc 

potřebným v našem okolí.

Vánoční doba je spojena nejen se 

slavnostními bohoslužbami, ale také s mnoha 

krásnými tradicemi. Mezi ně patří stavění 

betléma, který si mohou lidé při návštěvě 

kostela prohlédnout, stavění vánočního 

stromu, který nám má připomenout strom 

života zasazený v rajské zahradě a zároveň jiný 

strom, dřevo kříže. 

K Vánocům patří také vánoční pásma 

a konání živých betlémů. Děti a mládež z naší 

farnosti sehráli své vánoční pásmo v předvečer 

Štědrého dne. Jednalo se o hru Andělé, která 

nás vedla k zamyšlení nad postoji smutku 

a omrzelosti a také sloužila k připomenutí 

úlohy andělů jako Božích poslů, oznamujících 

lidem slovo radosti a naděje, oznamujících 

pastýřům radostnou zvěst o Ježíšově narození.

Velkým svátkem v době vánoční je svátek 

Tří králů. Je s ním spojen zvyk žehnání vody, 

kadidla, křídy, označování příbytků novým 

letopočtem, třemi kříži a písmeny K, M, B. 

Jsou to podle tradice iniciály jmen tří králů 

a také zkratka věty Christus mansionem 

benedicat (Kristus ať požehná tento příbytek). 

Tři králové hledali zaslíbené dítě, na znamení 

své pocty mu obětovali své dary – zlato, kadidlo 

a myrhu – dary, jaké se přinášely Králi, který by 

považován za božského. Skrze tento projev 

úcty chtěli muži z Východu uznat dítě za svého 

Krále a dát mu k dispozici svou vlastní moc 

a své schopnosti. Hledali dítě v královském 

paláci, u krále Heroda, a nakonec se skláněli 

před chudým dítětem v Betlémě. Tak se 

měli naučit, že žít v souladu s novým Králem 

a jeho způsobem vlády, neznamená shora 

z trůnu vydávat rozkazy, ale dávat sebe sama, 

stávat se lidmi pravdy, spravedlnosti, dobroty, 

odpuštění a milosrdenství.  I my se máme stát 

lidmi a poutníky jdoucími ve stopách tří králů.  

Přeji Vám hojnost Božího požehnání do 

nového roku.                                   Jan Nekuda, děkan

Římskokatolická farnost pořádá 6 denní 

zájezd Padova – Assisi – Řím. V termínu 

od 12. – 17. dubna. Cena 6500 Kč (zahrnuje 

dopravu, 1x ubytování se snídaní - Assisi, 2x 

ubytování s polopenzí -  Řím, pojištění CK proti 

úpadku, průvodce). Duchovní doprovod: Jan 

Nekuda. 

Informace a objednávky: Jan Nekuda, 

tel.: 723 529 476, hustopece@dieceze.cz, 

J. Hladká, tel: 544 211 192, mobil: 739 083 191, 

info@ckhladky.cz

není s  námi, je proti nám. Ale On je s  námi. 

Je na naší straně. Miluje nás tolik, že chtěl žít 

život jako my. Osobně nám přišel říct, jak moc 

mu na nás záleží. Řekl to jesličkami i křížem. 

Proč o tom ale píšu teď, na začátku nového 

roku? Čeká nás volba prezidenta. Volte toho, 

kdo je s námi, který pro náš národ chce dobro, 

kdo to nedělá jen pro sebe, pro své ego a své 

ambice. A pokud ve volbách nevyhraje váš 

kandidát, nevěšte hlavu. Ještě je tu někdo, kdo 

panuje nad národy a komu se všichni ti u vesel 

(nebo u koryt) budou jednou zodpovídat.  

Pokojný a úspěšný rok 2018 přeje 

Kateřina Rybáriková, kazatelka

Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny
• Pokračujeme poslední etapou 

• Dokončení v prosinci letošního roku

• Možnost změny dispozice

• Velký výběr bytového standardu

• Poslední volné byty

• Vlastní kotelna - sami řídíte náklady!

Neváhejte nás kontaktovat za účelem získání 

více informací. 

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.

Petr Cicvárek, tel.: 739 444 139

Mail: petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz in
ze

rc
e
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Svaz tělesně postižených Hustopeče 

podal žádost o dotaci z Jihomoravského 

kraje na projekt Rehabilitační a rekondiční 

cvičení. Nakonec se mu ji podařilo získat, sice 

krácenou, ale i tak jsou členové svazu vděční za 

možnost projekt realizovat. V lázních Lednice 

se zaměří na posílení pohybového aparátu, 

zvýšení pohyblivosti a hlavně zlepšení 

psychické a fyzické kondice. Pro členy je to 

významná aktivita, během které mají možnost 

zapomenout na bolesti a strasti. Rehabilitace 

vždy zakončují v příjemném prostředí 

kavárny u něčeho dobrého nebo u kávičky.

Děkujeme Jihomoravskému kraji, všem 

rehabilitačním pracovníkům lázní Lednice, 

paní ředitelce Ing. Ďurišové a paní Kalců.

Bohumila Defeldová, předsedkyně

SPOLKY

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Dotaci použijeme na rehabilitaci členů

Rehabilitační balíčky využíváme nejraději.Fo
to

:  
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V sobotu 9. prosince jsme vyjeli na zájezd do 

vánoční Prahy. S průvodkyní paní Komoňovou, 

která nás cestou do Prahy upozornila na místo 

autonehody A. Dubčeka. Po příjezdu do Prahy 

jsme vystoupili u Hlavního nádraží a dali se 

cestou na Václavské náměstí, kde byly první 

vánoční trhy. Krátký rozchod na Václavském 

náměstí využili někteří na návštěvu betlémů 

u kostela Panny Marie Sněžné. Betlémy 

byly vyrobeny z různých materiálů - dřevo, 

háčkované atd. Část účastníků prošla známou 

Perlovou ulicí, kde je taková zajímavost - 

pamětní deska padlým ženám. Pokračovali 

jsme na Havelské náměstí, kde byly také 

trhy, využili jsme k návštěvě samoobslužné 

restaurace Havelská Koruna k obědu. Po 

obědě jsme šli k Betlémské kapli, kde také byla 

výstava krásných, různorodých betlémů a také 

možnost nákupu různého vánočního zboží. 

Přemístili jsme se na Staroměstské náměstí, 

kde jsme měli rozchod. Byli jsme svědky 

rozsvěcování vánočního stromu za hudby 

z Krkonošských pohádek. Někteří si prohlédli 

Týnský chrám. Užívali jsme si vánoční náladu 

s nezbytným punčem, nebo svařeným vínem. 

Odtud už naše kroky vedly  k Čechovu mostu, 

kde jsme u kaple Máří Magdalény čekali na 

autobus. Tak jsme ukončili návštěvu vánoční 

Prahy, sice promrzlí, ale spokojení. Od 

paní Komoňové jsme se dozvěděli spoustu 

zajímavých informací.

Bohumila Defeldová, předsedkyně 

Z Prahy jsme odjížděli promrzlí, ale spokojení

Vánoční Praha měla skvělou atmosféru.

Fo
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Jsme na začátku nového roku a nabízí se 

možnost bilancovat rok 2017. Naše organizace 

je se svými 537 členy nejen největší 

v  okrese Břeclav, i v Jihomoravském kraji. 

Nezapomínáme na naše členy, když mají 

jubilea, chodí je navštěvovat členové výboru, 

důvěrnice s kytičkou, nebo malou pozorností.

V roce 2017 jsme měli hodně akcí, například 

návštěvy divadelních představení -  Kříž u potoka 

v  Boleradicích, Shirley Valentine v  divadle 

Bolka Polívky či přehlídku amatérských 

divadel Šmardovo sousedské divadlo, na které 

nám Rada města Hustopeče schválila výhodné 

vstupné. Mezi další akce patřil týdenní 

wellness pobyt v Sezimově Ústí, navštívili jsme 

zámky Slavkov, Židlochovice, Jaroměřice nad 

Rokytnou, elektrárnu Dukovany, hrnčířský 

jarmark v  Kunštátě i výstavu Flora Olomouc. 

Oblíbené jsou návštěvy termálních lázní 

i zájezdy, např. pro prarodiče s  vnoučaty lodí 

na hrad Veveří a návštěva ZOO Brno nebo 

zájezd do vánoční Prahy. Zúčastnili jsme 

se týdenního mezinárodního seniorského 

tábora organizovaného městem Hustopeče 

v  Rakvicích ku příležitosti setkání tří měst – 

Hustopečí, Benátek a Modry. 

Také nezapomínáme na vzdělávání. 

Měli jsme kurzy na PC a besedu o fi nanční 

gramotnosti či sociální problematice. Také pro 

své členy máme každou třetí a čtvrtou středu 

v  měsíci cvičení v  krytém bazéně, cvičení 

v tělocvičně, turistické a cyklistické vycházky. 

Zpracovali jsme několik projektů, úspěšní 

jsme byli u Jihomoravského kraje i města 

Hustopeče. Použité fi nance použijeme na 

ambulantní balíčky v lázních Lednice. 

V  březnu a v  listopadu máme členské 

schůze, kde nejen bilancujeme, ale 

i předkládáme plány pro nový rok. 

Na závěr bych chtěla poděkovat členům 

výboru a důvěrníkům za jejich práci, kterou 

dělají ve svém volném čase a zcela zdarma, 

všem členům za jejich aktivitu. Velké 

poděkování představitelům města Hustopeče, 

všem starostkám a starostům z obcí, odkud 

jsou naši členové. Také Jihomoravskému 

kraji. V novém roce přeji hlavně hodně zdraví, 

pohody a radosti z každé maličkosti všedního 

dne. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně 

Ohlédnutí za rokem 2017



STR 27HUSTOPEČSKÉ LISTY    1 | 18

SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH

VÍNO A HUSTOPEČE

V sobotu 25 listopadu pořádaly Hustopeče 

již osmý ročník unikátní výstavy Světový 

duel vín. Tato akce je mimořádná rozsahem 

i nabídkou vín a organizátoři jich letos přivezli 

nejvíc v  historii. Na ochutnání čekalo celkem 

523 vzorků z  celého světa, vedle kterých stála 

výborná moravská či slovenská vína. Akci 

zahájila starostka města Hana Potměšilová 

s přáním neopakovatelných zážitků. Těch bylo 

na duelu opravdu mnoho. 

Mezi nabízeny víny bylo například 

Chardonnay z  více než 140 let staré vinice, 

která přežila pohromu révokazu, Ryzlink 

rýnský ze svahů řeky Mosely, či vína z nejvýše 

položených vinic v  Evropě. Organizační tým 

procestoval mnoho vinařských oblastí, ze 

kterých vybral jen to nejlepší. „Trvale mě 

překvapuje Francie, to je země neomezených 

možností ve vinařství a pokaždé objevíme 

něco nového,“ řekl předseda organizačního 

výboru Miroslav Hrabal. 

V  předvečer duelu se opět konal odborný 

seminář zaměřený na porovnávání vín 

z  některých oblastí. Byl určený pro vinaře, 

sommeliéry, degustátory a hodnotitele. 

„Naprosto skvělé bylo to, že se ho zúčastnilo 

mnoho mladých lidí. Je to signál, že obor má 

do budoucna perspektivu,“ uvedl prezident 

Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray. O seminář 

byl tak velký zájem, že inspiroval svaz vinařů 

k pořádání cyklu odborných seminářů v rámci 

Národního vinařského centra ve Valticích. 

„Nabízí se tak možnost ochutnat špičková vína 

ze světa a ukázat, že stejné odrůdy mohou 

mít naprosto netypické chutě. Otevírá se tak 

debata, co je vlastně pro jaké odrůdy typické,“ 

dodal Nyitray.   

Na Světovém duelu vínu vedle sebe 

v chladicích boxech společně stála česká vína 

a vína z  vinic z  celého světa. „Jde vidět, že 

některé technologie rozvíjíme jiným směrem, 

máme pestřejší nabídku. Jsem rád, že naše vína 

jdou svou cestou. O jejich kvalitě svědčí i řada 

ocenění z prestižních mezinárodních soutěží,“ 

podotkl Nyitray. Návštěvníci si pochvalovali 

možnost ochutnat zahraniční vína a porovnat 

mezi sebou stejné odrůdy vypěstované 

v  různých zemích. „Podle mě je toto jedna 

z  nejlepších uchutnávek v České republice. 

Každý rok se zaměřím na oblast, která mě 

zajímá,“ uvedl jeden z  pravidelných hostů.

Organizátoři už plánují čím obohatit nebo 

osvěžit nabídku pro další ročníky. Nyní uvažují 

o tom, že by jeli prozkoumat Španělsko. „Určitě 

opět změníme sortiment a přivezeme novinky, 

aby lidé mohli poznávat nové chutě,“ prozradil 

plány organizačního týmu Hrabal.  

-ves-

Duel vín byl opravdu světový

Světový duel vín nabídl rekordní počet vzorků.
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V  druhé polovině listopadu se uskutečnilo 

sázení vrb spolkem Všehoschopných. Tato 

akce navazovala na již tradičně pořádaný Ovčí 

bál, přičemž výtěžek z „povinně dobrovolného“ 

vstupného byl určen právě na vysázení stromů 

za druhým rybníkem a u vodníka Fiškina. 

Na sázení se podíleli i hustopečští rybáři 

a děti z turistického kroužku. „Vybralo se přes 

čtrnáct tisíc korun, ze kterých spolek nakoupil 

deset stromů Vrby košíkářské. Tento strom 

byl vybrán záměrně, abychom z  něj mohli na 

jaře plést žíly,“ uvedl člen spolku Mirek Vodák. 

„Měla by vypadat jako na Ladových obrázcích, 

taková hlavatá, jako pro vodníka,“ dodal další 

člen Milan Straka. 

Sára Davidová

U tůně porostou vrby

Deset Vrb košíkářských nyní roste u rybníku.
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SPORT

Premiéra soutěže družstev a další zvučná 

jména na startovce

Nejvýznamnější sportovní událost 

v Hustopečích - 19. ročník mezinárodních 

halových závodů ve skoku vysokém 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 se 

nezadržitelně blíží. Ve dnech 25. a 27. ledna se 

v Městské sportovní hale sejde opět výškařská 

elita celého světa. Pořadatelům se daří 

startovní listinu plnit zvučnými jmény, a tak 

tato akce slibuje opět skvělý sportovní zážitek.

Společně s Třincem soutěž družstev

V letošním roce dochází i k organizační 

změně. Po dvou letech odloučení se opět spojí 

Beskydská laťka v Třinci a Hustopečské skákání 

do série s názvem High Jump Grand Prix. Oba 

závody patří mezi nejlepší specializované 

atletické mítinky na světě a letos nabídnou 

divákům v obou městech neobvyklou soutěž 

družstev. V obou městech se představí téměř 

totožná sestava závodníků a vždy dva muži 

a dvě ženy vytvoří jedno čtyřčlenné družstvo, 

které bude bojovat o celkové vítězství. O pořadí 

šesti družstev rozhodne součet výkonů všech 

členů družstva v obou závodech dohromady. 

Pořadatelé věří, že takto ještě více zatraktivní 

oba mítinky.

Hustopečské naděje už ve čtvrtek

Hustopečské skákání začne opět soutěžemi 

žactva už ve čtvrtek 25. ledna. Tato soutěž je 

organizována i jako okresní přebor a první 

kolo krajského přeboru žactva v hale. V těchto 

kategoriích by se chtěli před domácím publikem 

v dobrém světle představit i hustopečští atleti, 

kteří se hned v několika kategoriích budou 

snažit útočit na přední příčky. Podle výsledků 

letní sezóny si nejvíce slibujeme od Venduly 

Zemčíkové v  kategorii ml. žactva, která bude 

chtít proniknout na stupně vítězů. Další 

z  talentů hustopečské atletiky Matěj Hycl, 

přestupuje do vyšší kategorie starších žáků 

a toto bude pro něj jeden z prvních závodů, kde 

se bude chtít ukázat v dobrém světle i v této 

kategorii. Mezi staršími žákyněmi se budou 

chtít se silnou konkurencí co nejlépe poprat 

Marta Kurachová a Adéla Stehlíková. Mezi 

dorostenkami bude mít svou premiéru Denisa 

Stehlíková, která bude chtít určitě zaútočit na 

své osobní maximum.

Další dvě vítězky Hustopečského skákání na 

startu

Po loňské vítězce Hustopečského skákání 

Morgan Lake z Velké Británie se pořadatelům 

podařilo získat na start hustopečského 

Memoriálu Mileny Hübnerové i obě předchozí 

vítězky této soutěže. Před dvěma roky 

vyhrála v Hustopečích Levern Spencerová (os. 

rekord 198 cm) z ostrova Sv. Lucie výkonem 

195 cm. Letos by chtěla na tento svůj výkon 

znovu navázat. Už dvojnásobným vítězstvím 

se může chlubit italská výškařka Alesia Trost. 

Tato atletka s osobním rekordem rovné dva 

metry zde vyhrála v letech 2013 i 2015 a může 

se mj. pochlubit i pátým místem z poslední 

olympijských her v Rio de Janeiro. Společně 

s již dříve ohlášenými Irinou Gordeyevou (RUS, 

o. r. 204 cm), Nadezdou Dusanovou (UZB, o. r. 

198 cm) a Alex Trreasure (CAN, o. r. 196 cm) se 

mají diváci na co těšit.

Bednarek, Baker a Grabarz se vrací

Stejně jako loňská vítězka kategorie žen 

bude letos na startu i obhájce titulu mezi 

muži. Polský výškař Sylwester Bednarek (o. r. 

233 cm) zažil loni svou nejlepší halovou sezónu 

v kariéře. Kromě Hustopečského skákání 

dokázal vyhrát i halové Mistrovství Evropy 

a jen těsně mu uniklo fi nále Mistrovství světa. 

Fanoušky si získává svou otevřenou povahou 

a skvělou šou, kterou předvádí ve skokanském 

sektoru. Hustopeče patří k jeho oblíbeným 

závodům a rád se sem vrací, stejně jako další 

skokan světové extratřídy. Britský závodník 

Chris Baker  (o. r. 236 cm) má na Hustopeče 

ty nejlepší vzpomínky. Vždyť před dvěma 

lety zde svedl neuvěřitelný souboj s Italem 

Gianmarcem Tamberim, který vyústil v jeho 

osobní rekord, který platí dodnes. Souboj 

nad laťkou v hustopečské hale si tedy mohou 

po dvou letech znovu zopakovat. Zdatným 

sekundantem jim bude určitě i další britský 

skokan a dlouhodobá ostrovní jednička 

Již potřetí se veřejnost může aktivně zapojit 

do hlasování v  anketě Sportovec roku města 

Hustopeče. Letos máte možnost hlasovat 

třikrát. Pokud si některý jednotlivec, naděje 

nebo kolektiv našli vaše sympatie, hlasujte pro 

ně a účastněte se tak losování o zajímavé ceny. 

Ti, kteří obdrží nejvíce hlasů, získají ocenění 

Cena veřejnosti v kategorii jednotlivec, naděje 

a sportovní kolektiv. 

Cena veřejnosti: 

KATEGORIE KOLEKTIVY

• FC Hustopeče – mladší žáci

 /trenér: Martin Klimeš, Zdeněk Braun/

• Házená Legata Hustopeče – žáci a muži 

 (TJ Agrotec) /trenér: Petr Semerád/

• SK Atletika Hustopeče – starší žáci 

 (TJ Agrotec) /trenér: Z. Háder, M. Houdková/

• Volejbal Hustopeče – žáci (TJ Agrotec) 

  /trenér: Petr Groh/

• TS Danceversity Group Hustopeče – junioři

 a děti /trenér: B. Komoňová, E. Vrbová, M. Furch/

• Stolní tenis – A družstvo muži  (TJ Agrotec) 

 /trenér: Petr Hoferik/

Cena veřejnosti: 

KATEGORIE JEDNOTLIVCI

• Kozák Radek  

 /sportovní střelba – Univerzální trap/

• Rada Martin  /Agrotec autoklub Hustopeče/

• Schubert Vojtěch  /L. F. Club karate Hustopeče/

• Schwarzer Antonín 

 /stolní tenis, A družstvo muži/

• Sigmundová Jana  /Sportovní stáj Valkýra/

• Troubil Lukáš  /fi tness/

Cena veřejnosti: 

KATEGORIE SPORTOVNÍ NADĚJE

• Hycl Matěj 

 /SK Atletika Hustopeče, ročník 2004/

• Jordán Jakub 

 /FC Hustopeče, starší přípravka, ročník 2007/

• Pinkava Štěpán 

 /Plavecký klub Hustopeče, ročník 2006/

• Sigmundová Elisabeth 

 /Sportovní stáj Valkýra, ročník 2012/

• Stehlíková Denisa 

 /SK Atletika Hustopeče, ročník 2002/

• Sůkal Vojtěch 

 /L.F.Club karate Hustopeče, ročník 2004/

• Svobodová Lucie 

 /Plavecký klub Hustopeče, ročník 2007/

• Zemčíková Vendula 

 /SK Atletika Hustopeče, ročník 2005/

PODMÍNKY HLASOVÁNÍ:

• Anketu vyhlašuje Sportovní komise RM

 Hustopeče.

• Termín hlasování je od pondělí 

 18. prosince do 8. ledna 2018 do 15.00 hodin.

 Hlasy obdržené po tomto termínu nebudou 

 započítávány.

• Každý může v anketě hlasovat pouze jednou 

 a dát pouze jeden hlas v  každé kategorii, 

 hrajte fair-play.

• Je nutné uvést údaje: jméno a příjmení, 

 e-mail a telefonní číslo-.

• Hlasování proběhne přes internetové stránky 

 www.hustopece.cz. Vyhlášení a slavnostní 

 předání ocenění proběhne na radnici města 

 Hustopeče ve středu 24. ledna 2018.

Petr Fridrich, 

předseda Sportovní komise

Hustopečské skákání Agrotec 2018

Hlasujte v anketě Sportovec roku 2017 města Hustopeče
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Mistrovské soutěže stolních tenistů jsou 

v polovině, následuje měsíční přestávka 

a ihned po novém roce se opět rozjedou 

naplno. A jak si vedou tři družstva mužů oddílu 

stolního tenisu? Nutno podotknout, že jak 

A družstvo v první lize, tak C družstvo v krajské 

soutěži 2. třídy jsou ve svých soutěžích nováčky 

a před zahájením sezóny jsme si řekli, že 

záchrana v těchto soutěžích bude splněným 

cílem. Z každé uvedené soutěže sestupují vždy 

dvě poslední družstva. 

A družstvo Agrotecu v první lize je prozatím 

na desátém místě, když dokázalo čtyřikrát 

vyhrát, jednou remizovat a osmkrát prohrát. 

Ukazuje se, že první liga je nesmírně těžká 

soutěž, každé utkání je tuhý a náročný boj 

o každý míček. A ač se to na první pohled 

nezdá, i ve stolním tenisu hraje velikou roli 

domácí prostředí, všechna vítězství jsme 

urvali doma. Tady v  naší krásné herně jsme 

schopni čelit i těm nejlepším, což dokazuje 

i poslední vítězství nad doposud druhým 

celkem tabulky, TJ Ostrava KST, kterou jsme 

porazili 10:6. Tahounem a skutečným lídrem 

mužstva je Antonín Schwarzer, který má 

bilanci 28 výher a 12 porážek a je desátým 

nejlepším hráčem v první lize. A přestože 

v některých zápasech, se mu herně nedařilo, 

svojí bojovností, zkušenostmi a naprostým 

soustředěním je dokázal vyhrát. Dalšími 

hráči, kteří přispěli k  výborným výsledkům, 

jsou Lukáš Pavlovský, ten nám však bohužel 

ve čtyřech utkáních z důvodu nemoci chyběl, 

Jakub Mesaroš a dále pak zkušení veteráni 

Hoferik Petr, Janoušek Přemek, Dvořáček Petr. 

B družstvo v krajské soutěži první třídy velmi 

dobře začalo, ale bohužel Miloš Studýnka 

musel na operaci, nemohl tudíž v mnoha 

utkáních hrát. Ale i tak nám prozatím patří 

osmé místo v tabulce, i když soutěž je nesmírně 

vyrovnaná a boj ještě bude těžký. Nejlepšími 

hráči B družstva jsou Libor Melichar a František 

Studýnka. 

C družstvo jako nováček v krajské soutěži 2. 

třídy je na šestém místě a věříme, že problémy 

se záchranou se ho týkat nebudou. Nejlepšími 

hráči jsou Hladký Rostislav, Šlancar Jiří, Kuchař 

Pavel, Hušek Jindřich a v záloze vždy připraveni 

pomoci Hušek Jan a Blažek Jiří.

Jan Matlach, předseda TJ Agrotec

STOLNÍ TENIS

1. liga mužů
1.  SKST Mart Hodonín - Stavoimpex 13 12 1 0 0 129:55 38
2. TJ Ostrava KST B 14 9 1 4 0 124:87 33
3. TTC Moravská Slavia Brno 13 8 2 3 0 113:84 31
4. SKST Baník Havířov B 14 7 3 4 0 113:101 31
5. KST SK US Steinerová Choceň z.s 13 7 3 3 0 118:91 30
6. DTJ Hradec Králové B 13 7 3 3 0 115:98 30
7. TTC Elizza Praha B 13 6 2 5 0 100:93 27
8. SKST Warmnis Liberec B 13 5 0 8 0 93:97 23
9. TTC Siko Orlová 14 4 1 9 0 89:123 23
10. TJ Agrotec Hustopeče 13 4 1 8 0 86:112 22
11. TJ Sokol PP Hr. Králové 2 B IMEDA 13 3 2 8 0 93:113 21
12. SF SKK EL Niňo Praha C 13 2 0 11 0 64:121 17
13.  AC Sparta Praha 13 2 1 8 2 62:124 16

Stolní tenisté mají za sebou polovinu mistrovských soutěží 

PLAVÁNÍ

Během podzimu se naši plavci pod 

dohledem trenérů připravovali na dva vrcholy: 

listopadové krajské přebory a prosincové 

Mistrovství ČR v různých věkových kategoriích.

Nejmladší plavci ve věku 6-9 let se 

v  listopadu zúčastnili velkých závodů v  Brně 

- Moravskoslezské ligy. Pro mnohé z  nich 

to byl první velký závod. Velmi pěkně nás 

reprezentovali: Sofi e Kratochvílová, Nikola 

Mikulicová, Františka Náležínská, Milada 

Náležínská, Matyáš Havlín, Filip Holásek, Vašík 

Padrta, Anička Preissová, Anička Oršoničová, 

Anička Kuchařová, Filip Zahradníček, David 

Rojka a Vít Rozinka. Nejúspěšnější byla 

Františka Náležínská, která se ve všech čtyřech 

disciplínách umístila do pátého místa. Nejlépe 

pak na 50m VZ, kde doplavala na druhém 

místě. V  každé disciplíně plavalo více jak 

šedesát plavců. Františka byla celkově druhou 

nejlepší plavkyní v ročníku 2010!

Krajské přebory pro starší plavce (10 a 11 let), 

které se konaly v Blansku, se mnohým povedly 

a byly pro ně vstupenkou na Pohár ČR. 

Z  Blanska přivezli bronzové medaile Štěpán 

Pinkava na 100m prsa a Lucie Svobodová 

na 100m znak. Na závodech padlo hodně 

osobních rekordů a také díky nim si z ročníku 

2006 vybojovali postupu do Havířova na Pohár 

ČR – Pinkava Štěpán, Hnilička Filip a Ulmann 

Matyáš. V ročníku 2007 si postup na Pohár ČR 

v Karviné vyplavali – Fiala Adam, Tomáš Fojtík, 

Marek Kunc a Svobodová Lucie. Na krajských 

přeborech v  Brně  pro 12 -14 leté plavce jsme 

vybojovali jednu bronzovou medaili díky Julii 

Bečvové na 200m znak, ostatní, byť v osobních 

rekordech, na medaili nedosáhli. Mistrovství 

ČR nám tak v této věkové kategorii uniklo.

Pohár ČR v Havířově pro ročníky 2006 vyšel 

nejlépe Štěpánu Pinkavovi. Plaval opět vše 

v osobních rekordech. Nejlépe mu vyšel závod 

na 100m prsa, kde doplaval na šestém místě 

a o téměř čtyři sekundy si vylepšil osobák. 

Pohár ČR v  Karviné pro ročníky 2007 byl 

úspěšný pro Lucii Svobodovou. Od dopoledne 

jsme si sice slibovali více, ale odpoledne nám 

svými osobáky udělala radost a nakonec se 

probojovala do první desítky, což byl náš cíl, 

v disciplíně na 50m znak doplavala na osmém 

místě.

Doufáme, že všem forma bude ještě 

stoupat a to nejlepší ukáží na již jubilejním 25. 

ročníku závodu Hustopečský džbánek, který 

pořádáme v sobotu 13. ledna. 

Vladimír Klemeš, Plavecký klub Hustopeče

Plavecký klub Hustopeče. Informace z podzimních závodů
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Františka Náležínská bodovala 
v Moravskoslezské lize.

Robert Grabarz (o. r. 237 cm), který se může 

pochlubit stříbrem z posledního halového MS 

2016, bronzem a čtvrtým místem z posledních 

dvou olympijských her a šestým místem na 

MS 2017. Nejkvalitnější startovní pole na 

Hustopečském skákání Agrotec 2018 doplňují 

již dříve ohlášení Lysenko (RUS, o. r. 238 cm), 

Tamberi (ITA, o. r. 238 cm), Procenko (UKR, 

240 cm)), Bába (CZE (o. r. 237 cm) a Ivanyuk 

(RUS, o. r. 231 cm).

Zbyněk Háder, předseda mítinku
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

ATLETIKA

Úspěšnou atletickou sezónu zakončili mladí 

atleti SK Atletika Hustopeče na mezikrajovém 

utkání staršího žactva v Praze. Do reprezentace 

Jihomoravského kraje se dostaly dvě naše 

atletky. Šanci reprezentovat jih Moravy dostaly 

Denisa Stehlíková ve skoku dalekém a Marta 

Kurachová ve vrhu koulí.

„V každé disciplíně mohli reprezentovat 

kraj pouze dva vybraní závodníci 

a navíc v technických disciplínách byla na 

start vybrána pouze dvacítka nejlepších z celé 

České republiky. O to cennější je start hned 

dvou našich závodnic mezi českou elitou,“ řekl 

nám jeden z trenérů obou atletek a vedoucí 

oddílu SK Atletika Hustopeče Zbyněk Háder. 

„Obě startovaly už na venkovním Mistrovství 

republiky a teď dostaly šanci startovat na 

závodě, který má podobnou úroveň jako 

halový šampionát."

Obě závodnice předvedly dobré výkony. 

Spokojenější byla Denisa Stehlíková v dálce, 

která se podruhé v sezóně dostala za hranici 

pěti metrů a výkonem 502 cm skončila celkově 

jedenáctá a svému družstvu přinesla cenných 

sedm bodů. Marta Kurachová dosáhla v kouli 

výkon 9,88 m a k  úplné spokojenosti chybělo 

pouhých dvanáct centimetrů, které ji dělily 

od desetimetrové hranice. I tak získala pro 

družstvo důležité dva body. „Pro obě děvčata 

bylo také důležité, že byly hodnoceny vždy jako 

lepší z dvojice jihomoravských reprezentantek,“ 

podotkl Háder. „Denisa Stehlíková už bude 

příští rok dorostenka, ale o rok mladší Marta 

Kurachová dál zůstává mezi staršími žákyněmi 

a očekáváme, že i v příštím roce bude patřit 

v kraji mezi nejlepší. Její dlouhodobý cíl pro 

sezónu 2018 je znovu se dostat na Mistrovství 

České republiky,“ plánoval Zbyněk Háder.

-had-

Stehlíková a Kurachová reprezentovaly Jihomoravský kraj

ŠACHY

Šachisté ze Šachového klubu Hustopeče se 

uplynulém roce 2017 opravdu činili. A družstvo 

dospělých postoupilo z  Krajského přeboru I. 

třídy do 2. ligy Šachového svazu ČR. B družstvo 

působilo druhou sezónu v Krajském přeboru 2. 

třídy. Bylo vytvořeno C družstvo do Okresního 

přeboru I. třídy. Jednotlivci hojně navštěvovali 

turnaje v rychlém šachu po celé ČR. Do klubu 

přišli noví nebo se po letech navrátili staronoví 

hráči, jako například bývalý juniorský mistr ČR 

Lukáš Kuchynka.

Přes všechny pozitivní zprávy ze světa 

dospělého šachu si naše šachová mládež 

zaslouží zmínku mnohem podrobnější. Při 

CVČ Pavučina Hustopeče funguje úspěšně již 

čtvrtým rokem Šachový kroužek. Doba to není 

sice příliš dlouhá, ale je dostačující na alespoň 

dílčí bilancování. Čeho se tedy za ty tři roky 

podařilo dosáhnout?

Od října 2014, kdy nastoupilo do Šachového 

kroužku sedm dětí, se jejich počet k dnešnímu 

dni rozrostl na plných 33! Z toho jsou tři dívky 

a 30 chlapců. Nových dětí – začátečníků – je 

letos také rekordní počet: je jich 16! Dá se 

tedy na základě těchto čísel říci, že co do 

kvantity doháníme přední jihomoravské 

oddíly pracující s mládeží, a na okresní úrovni 

jsme předehnali všechny tradiční výspy 

mládežnického šachu o několik koňských 

délek.

Kvalitou hry sice ještě nejlepší krajské týmy 

nedoháníme, ale přesto jsme dosáhli několika 

zajímavých výsledků. Žákovské družstvo ŠK 

Hustopeče A (Vaculík M., Hrádek M., Šebesta 

Š., Furch D.) vyhrálo s prakticky stoprocentním 

výsledkem, vyhráli nejen všechny zápasy, 

ale i dílčí jednotlivé partie, Okresní přebor 

mládeže. Stejným způsobem a ve velmi 

podobném složení (Vaculík M., Hrádek M., 

Šebesta Š., Kamenský J., Rada M.) zvítězilo 

družstvo Gymnázia Hustopeče v Okresním 

kole přeboru škol.

Pro účely zdokonalení hry nejlepších 

jednotlivců z  řad mládeže bylo zřízeno 

družstvo Hustopeče C do Okresního přeboru 

I. třídy dospělých. Toto družstvo je složeno 

výhradně z  hráčů našeho šachového kroužku 

s  výjimkou hráče 1. šachovnice, kterým je 

ovšem jejich trenér Luboš Kuchynka, současně 

vedoucí a řidič. Zaznamenali jsme již první 

velký úspěch tohoto družstva, když dokázalo 

porazit Velké Pavlovice B. Tým složený 

výhradně z  dospělých hráčů odešel v  souboji 

s našimi mládežníky poražen v poměru 1,5:3,5. 

K  „povinnému“ bodu trenéra přidali výhry 

Matyáš Hrádek a Denis Furch a remízu Martin 

Vaculík.

Dva naši nejlepší žáci, teprve třináctiletí 

Martin Vaculík a Matyáš Hrádek, se v  létě 

zúčastnili v Brně tradičního Open Veletržního 

Turnaje mezi dospělými a odehráli zde 

řadu pozoruhodných partií. Martin Vaculík 

se sice v  hlavním FIDE Openu zatím ještě 

bodově neprosadil, svým výkonem však 

zaujal funkcionáře předního krajského 

klubu Lokomotiva Brno, kteří ho angažovali 

na hostování do jejich ligového juniorského 

týmu. A Martin si zde vede velice dobře! Naše 

žákovská jednička však stíhá plnit i všechny 

hráčské povinnosti v  našem klubu a dokonce 

byl povolán k  jednomu startu za hustopečský 

A tým do 2. ligy, kde zatím sice neuspěl, ale 

naznačil, že do budoucna je velkou nadějí. 

Podobně je možno hovořit o Matyáši Hrádkovi, 

jehož hra má neustále vzrůstající kvalitu a jeho 

výsledky především v  soutěžích družstev jsou 

obdivuhodné. Například za zmíněné 

Cdružstvo má na 3. šachovnici vynikající 

výsledek 2,5 bodu z 3 partií a to byli jeho 

soupeři samí dospělí a velmi zkušení šachisté.

Pokud jsem zmínil tyto dva naše talenty, 

nechtěl jsem tím rozhodně pominout ostatní 

děti. Mezi dnes již hotové hráče solidní 

výkonnosti můžeme zařadit i Šimona Šebestu, 

Denise Furcha, Jakuba Hoška, Jeronýma 

Kamenského, Martina Radu, či Daniela Dufka. 

A s určitou nadějí vzhlížím i ke kategorii středně 

pokročilých a také začátečníků, kde máme 

celou řadu velmi šikovných kluků a děvčátek 

ve věku od 6 do 8 let. Tedy v nejbližších letech 

s nějakou stagnací určitě nepočítáme.

Jsem přesvědčen, že o budoucnost se 

hustopečský šach v  současné době rozhodně 

nemusí obávat.

Luboš Kuchynka, 

Předseda Šachového klubu Hustopeče 

a vedoucí šachového kroužku při CVČ Pavučina

Zprávy ze šachu
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Mladí šachisté trénují každý čtvrtek.
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INZERCE
INZERCE  OBČANSKÁ

• Koupím rodinný domek v Hustopečích. I k opravám. Tel.: 773 216 797  

• Koupíme byt 1+1 nebo 2+1. Dohoda jistá. Tel. 605 982 553

• Prodám dvě kancelářsko-pracovní židle, provedení kov-dřevo, na 

kolečkách s nastavitelným sedákem i opěrkou zad. 

Nepoškozené, plně funkční, velmi zachovalé.  Cena dohodou, možno 

i jednotlivě. Hustopeče Tel.: 723 262 270 

• Hledáme ke koupi RD do 4 mil. Hustopeče a okolí 15 km. 

Tel. 604 590 583
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JUDr. Miroslav MOLTAŠ, LL.M. oznamuje otevření

Advokátní kanceláře
 

na adrese: Dobrovského 56/7,  693 01 Hustopeče

tel.: +420 605 757 673 • e-mail: akmoltas@email.cz

Oblast právních služeb:

• občanské a obchodní právo, včetně likvidace fi rem

• zastoupení v trestním řízení

• rodinné právo

• majetkové právo a pohledávky

• insolvenční právo - oddlužení osob a podnikatelů

• nemovitosti a advokátní úschovy

• Vyřešíme a zastavíme Vaše  exekuce

• Vyřídíme úvěr  nebo půjčku se zástavou i bez zástavy

• Snížíme splátky na Vašich stávajících úvěrech

• Uzavřeme výhodné pojištění 
(majetku, automobilu, životní) 

• Zajistíme prodej Vaší nemovitosti 

FINANCE - Šebánková, s.r.o.
Dobrovského 56/7, Hustopeče � Nutno volat předem

tel.: 608 066 398 � z.sebankova@email.cz
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HUSTOPE SKÝ

eká Vás zábavný 
program, p lno ní 

p ekvapení, tane ní 
vystoupení a bohatá 

tombola.

Hrají

STOPPE SKÝ
Spolek všehoschopných po ádá

    Zbran , kon  a špatnou 
náladu odložte p ed vstupem 
do salón!

Zbran , kon a špatno
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Vzpomínky

Poděkování Blahopřání

Jubilanti v měsíci listopadu 2017

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

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

Ten kde Tě nejvíc miloval, 

nepřestane na Tebe nikdy vzpomínat.

Dne 25. ledna uplyne 12. let, kdy nás nahle opustil pan 

Otto Králík z Hustopečí.

S láskou a bolestí vzpomá manželka, synové Jaromír a Otto 

se svými rodinami. Přátelé a známí, vzpomeňte s námi. 

Děkujeme.

Mamince, babičce a prababičce Libušce Veselé 

přejeme

Lásku, štěstí, zdraví, všechno, co tě baví,

samé nádherné věci k narozeninám chceme

ze srdce ti přát a velkou pusu ti dát.

Vnoučata Nina a Alexandr s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá. 

Dne 14. ledna 2018 vy se dožil 80 let 

pan Vlastimil Horák z Hustopečí. 

S láskou vzpomíná přítelkyně Slávka s rodinou. 

Dny plynou jak tiché řeky proud,

 jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 3. ledna uplynulo první smutné výročí úmrtí, 

kdy nás navždy opustila maminka, manželka, dcera, 

paní Marie Marešová (rozená Rozinková).

S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají maminka Pavla, 

manžel Jiří, syn Dalibor s rodinou, dcera Lenka s rodinou.

Jen kytičku Ti na hrob dáme

a na Tebe budeme stále vzpomínat.

Ruku Ti nepodáme,

abychom Ti mohli k narozeninám přát.

Dne 8. ledna 2018 by se dožil 83 let pan Jan Jaroš.

Vzpomínají manželka,děti, vnoučata, pravnoučata,celá 

rodina.Vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla,

za ruce, které nám tolik pomáhaly.

Děkujeme za to, že jsi byla

za každý den, který jsi s námi žila.

Dne 17. ledna 2018 uplyne první rok smutného výročí 

úmrtí paní Marie Povolné z Hustopečí.

S láskou a velkou bolestí vzpomínají manžel Jindřich 

a dcery Jarmila a Marie s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, těžko je bez tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, v sdci tě budeme mít. 

Dne 29. ledna 2018 by se dožil 80 let náš drahý 

manžel, tatínek a dědeček, pan Jiří Plšek. 

S láskou a bolestí v sdci vzpomínají manželka, syn a dcera 

s rodinou.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi. 

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází. 

Dne 14. ledna by se dožil 76 let 

pan Josef Strouhal z Hustopečí.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka a děti 

s rodinami. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Ince Florusové a Dagmar 

Kočí i všem ostatním dospělým i vystupujícím dětem, kteří se podílejí 

na realizaci vítání občánků do života na MěÚ. Díky nim proběhl 

celý slavnostní obřad 25. listopadu ve velmi příjemné a pohodové 

atmosféře, i přes mírnou nervozitu rodičů z obav, co si v tuto chvíli 

počít s plačícím dítětem. 

Byl to krásný a dojemný okamžik pro celou naši rodinu a myslíme si, 

že také důstojné přivítání našich nejmenších do života. 

Beranovi, Fingrovi

05.11.1930 Blanka Vaňková

08.11.1936 Jarmila Goláňová

09.11.1937 Žofi e Kroupová

10.11.1935 Marie Kaňová

11.11.1925 Marie Vozdecká

16.11.1936 Anna Kostrhunová 

30.11.1933 Jaroslav Novotný

24.11.1936 Milada Vintrlíková

26.11.1930 Miloslava Kurdiovská

30.11.1930 Petr Fridrich

Simona Procházková, komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA


