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Vážení spoluobčané,
již druhým rokem k nám pořádná zima zavítala 
až v  únoru. Mrazy hluboko pod nulou doplněné 
občasným větrem nám ještě nepříjemně snižovaly 
pocitovou teplotu, kvůli chřipkové epidemii měly 
zavřeno nemocnice i některá školská zařízení. 
Snad proto se víc než kdykoli před tím těšíme na 
příjemné jarní teploty a hřejivé sluníčko. A taky 
se letos hůř tipuje, kdy začnou kvést mandloňové 
sady, jak nás vyzývají pořadatelé Slavností 
mandloní v vína.
V  únoru jsme jednali s  pořadateli dvou 
cyklistických akcí, a to Kola pro život (poslední 
víkend v  dubnu) a Na kole dětem (sobota 2. 
června). Druhá jmenovaná je celostátní veřejná 
cyklotour, která po letech v Hustopečích zakončí 
svoji třetí etapu. Do tohoto projektu na podporu 
onkologicky nemocných dětí se pravidelně 
zapojují takové osobnosti, jako cyklista Josef 
Zimovčák, kardiochirurg Jan Pirk, prof. Pavel 
Pafko, sportovci Petr Koukal, Gabriela Koukalová 
a mnoho dalších. 
S  panem místostarostou jsme se zúčastnili setkání s  představiteli partnerských měst Benátky nad 
Jizerou a Modra, na kterém jsme naplánovali společné akce pro rok 2018 vyplývající z Memoranda 
o spolupráci. První akce se bude konat v Hustopečích při víkendovém setkání skautů v měsíci dubnu. 
Také jsme podpořili studentskou aktivitu Vodu z kohoutku, nebo život, která apeluje na každého z nás, 
abychom nebyli lhostejní ke svému zdraví i k životnímu prostředí.
Obrátilo se na nás několik občanů s tím, že v Hustopečích obcházejí prodejci energií – plynu a elektřiny 
– s tím, že město o jejich aktivitách ví a souhlasí s nimi. Nic takového ovšem není pravda. Město se 
před lety zapojilo do projektu elektronických aukcí spol. Terra group Obec občanům, dnes Občanům, 
s tím, že setkání se zájemci z řad občanů budou probíhat na radnici v zasedací místnosti, případně 
po telefonické domluvě s klientem u něho doma. V měsíci březnu to připadne na pondělí 19. od 15 do 
18 hodin.
Město také řeší několik věcí spojených s  dopravou. V  Brně probíhají setkání s  projektanty o podobě 
vlakového nádraží, které chtějí dráhy rekonstruovat v roce 2019, dále projektujeme okružní křižovatku 
a komunikaci za Westfalií tak, abychom mohli požádat o stavební povolení. Také se snažíme dát řád 
obrovské obytné zóně, která se má z větší části stát zónou třicet. K tomuto problému asi třetiny obyvatel 
Hustopečí pořádáme veřejné slyšení, které proběhne v sále společenského domu v pondělí 12. března 
v 17 hodin.
A ještě jeden důležitý postřeh z  dopravy. Občané nás žádali o prověření možnosti změny odjezdu 
lokálky Hustopeče – Šakvice tak, aby cestující stihli navazující spoj směrem na Břeclav. Zúčastnila 
jsem se několika jednání, poslední ve čtvrtek 1. března, abych se přesvědčila, že změna by s  sebou 
přinesla naopak nepříjemná zdržení cestujících do Brna, kterých je 80%. K tomuto problému se vrátím 
a budu chtít znát názor vás, cestujících.

Vážení přátelé,
věřím, že brzy odhodíme zimníky a čepice, vytáhneme barevnější, veselejší a jarnější oblečení a budeme 
trávit více času venku, na zahrádkách, polích, vinohradech, ale také na hřištích či jenom tak v přírodě. 
Na viděnou na Slavnostech mandloní a vína anebo kdekoli, kde je dobře.

Hana Potměšilová, starostka města
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Z jednání rady
V úterý 30. ledna se konala 83. schůze Rady 

města Hustopeče.

Řada lokalit bude mít novou výsadbu
Vedoucí Městských služeb Hustopeče Ivan 

Chrastina předložil radě města ke schválení 

Návrh nové výsadby pro rok 2018. V ulici Svat. 

Čecha bude pokáceno 25 višní, jedná se o sta-

ré a nemocné stromy. Na jejich místě bude 

vysazen roubovaný akát. V ulici Šafaříkova, 

naproti Pavučiny, nahradí květináče živý plot 

(ptačí zob obecný). Stejný živý plot bude vysa-

zen i podél chodníku mezi panelovým domem 

a tržnicí Pavlína. Ulici Javorovou a park Polní 

čeká dosazení chybějících javorů a na ulici Br-

něnská a Nádražní bude vysazena stále zelená 

dřevina Hlohyně šarlatová. „Navíc bude v are-

álu Formanky provedeno rizikové kácení šesti 

vzrostlých topolů a u 11 topolů je nutný zdra-

votní prořez. Stromy budou podsazeny novou 

zelení,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta.

Vybavenost dopravního hřiště se rozšíří 
o nová kola

Město Hustopeče vybudovalo a provozuje 

dětské dopravní hřiště, které slouží, mimo jiné, 

jak k dopravní výchově školáků i předškoláků, 

tak i ke konání dopravních soutěží, a připravu-

je děti na ostrý vstup do provozu na pozem-

ních komunikacích. „Nejdůležitější součástí 

dopravní výchovy je praktická jízda podle pra-

videl provozu na pozemních komunikacích. 

Zájem o dopravní výchovu stále narůstá a pro-

jevují ho už i 8. a 9. třídy základních škol. Proto 

jsme schválili nákup pěti jízdných kol o veli-

kosti „28“ a zároveň vyrobení překážky, tzv. šik-

mé prkno, která bude součástí jízdy zručnosti,“ 

vysvětlila starostka Hana Potměšilová. Každo-

ročně se v Hustopečích koná oblastní kolo Do-

pravní soutěže mladých cyklistů. „Letos jsme 

byli požádáni o to, aby se u nás poprvé konalo 

i krajské kolo této soutěže, které vyhlašuje ka-

ždoročně spolu s dalšími institucemi Minister-

stvo dopravy,“ doplnila Potměšilová.

Záměr prodeje dřevěného domu
V areálu bývalého autobazaru se nachází 

dřevěný domek, který je před odvozem nutné 

demontovat. Radní schválili jeho prodej za mi-

nimální kupní cenu 5000 Kč.

Žádost dotaci na zahradu Pavučiny dostala 
zelenou

Město bude žádat o dotaci na úpravy a vy-

bavení venkovního areálu Centra volného času 

Pavučina. Vhodný dotační titul nabídla výzva 

č. 16/2017 vyhlášená Národním programem 

životního prostředí. Maximální výše dotace 

je 500 tisíc korun a spoluúčast města by byla 

ve výši 15 procent. „Do studie je zapracováno 

stávající vybavení i nové navrhované změny. 

Jedná se například o zřízení hmatové stezky, 

založení „motýlího“ záhonu s trvalkami, ohra-

du pro kozy a altán, jehož součástí bude volié-

ra pro exotické ptactvo i výběhy pro hlodavce,“ 

přiblížil místostarosta Švásta

Vedení oživilo projekt in-line dráhy
Nápad na vybudování in-line dráhy na hřiš-

ti Lipová vznikl s budováním dětského doprav-

ního hřiště. Zpracovatel projektové dokumen-

tace tehdy předložil jednu z možných variant. 

Vedení města se rozhodlo nápad znovu oživit 

a zadalo zpracovateli vypracovat několik mož-

ných návrhů zakomponování in-line dráhy do 

současného provozu hřiště.

Veřejné osvětlení čeká obměna
Před několika lety řešilo vedení města ha-

várii, když spadl jeden ze sloupů veřejného 

osvětlení. Následně proběhla revize 44 stožárů 

ve městě, která určila jejich stav. Jeden z nich 

– u přechodu na křižovatce u Hotelu Centro  

byl odstraněn a musí být nahrazen, v jiných 

lokalitách dojde postupně k doplnění nového 

nebo k výměně stávajícího veřejného osvětle-

ní. Rada města schválila zhotovení projektové 

dokumentace.                                                                  -ves-

Z MĚSTA

Višně v ulici Svat. Čecha nahradí akáty.

Domek je prodeji za minimální cenu 5000 Kč.
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Radní se sešli na své 84. schůzi 

v úterý 13. února.

Ve městě přibude dopravní značení
Nové dopravní značení bude, mimo jiné, 

v  ulicích Mrštíkova, Husova a Školní. Urče-

né bude pro cyklisty, kteří zde můžou využít 

i jízdy v protisměru. „Řešení vychází z nového 

Generelu dopravy pro Hustopeče, který čerpal 

z územního plánu i studií a je zpracovaný pro 

horizont několika desítek let,“ doplnila starost-

ka Hana Potměšilová. 

Ambulance ORL v budově polikliniky se 
rozšíří

Větší prostory získá v  budově polikliniky 

ambulance ORL. Radní schválili pronájem. 

Vybírali ze dvou zájemců. „Ordinace ORL má 

dlouhodobě velký přetlak pacientů. Schválili 

jsme uzavření nájemní smlouvy, aby zde moh-

li pracovat dva lékaři, což situaci určitě zlepší,“ 

vysvětlila Potměšilová. Záměrem druhého 

z  žadatelů bylo vybudování prodejny se zdra-

vou výživou a poradenstvím. 

Projekt Občanům snižuje ceny za plyn 
a energie. Konzultace pro zájemce budou na 
radnici

Díky projektu Občanům, který město Hus-

topeče pro své obyvatele podporuje, se daří 

snižovat ceny za plyn a elektřinu. Tato mož-

nost je zde pro občany, fi rmy i živnostníky. „Se 

zástupci společnosti Terra Group, která má 

projekt Občanům (dříve Obec občanům), jsme 

domluvili pro jaro 2018 dva termíny k  osobní 

konzultaci pro všechny zájemce z  Hustopečí. 

Ty jsou naplánované na 19. března a 11. dubna 

mezi třetí a šestou hodinou odpolední v zase-

dací místnosti budovy radnice,“ informovala 

Potměšilová. Zde pověřený odborník všem zá-

jemcům zodpoví dotazy a vysvětlí podmínky 

elektronické aukce energií, případně se mo-

hou zájemci hned domluvit na zprostředková-

ní nákupu energií.   „Z posledních dnů máme 

zprávy, že v  Hustopečích obchází domácnosti 

prodejci, kteří se zaměřují zejména na starší 

lidi a nabízí změnu dodavatele energií a od-

kazují se na spolupráci s  městem. Konstatuji, 

že tomu tak není  a v tom případě je vhodné se 

obrátit na městskou policii. K případné změně 

mohou občané využít právě osobní návštěvy 

v plánovaných termínech. A bez nátlaku,“ uza-

vřela Potměšilová. 
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Ve čtvrtek 22. února se konalo XXVIII. zase-
dání Zastupitelstva města Hustopeče.

Počítá se s rozšířením čistírny odpadních vod
Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav 

nechala vypracovat studii týkající se husto-

pečské čistírny odpadních vod. Uvažovalo se 

o možném riziku, zda bude čistírna kapacit-

ně stačit dalšímu rozvoji města Hustopeče. 

Studie přišla se závěrem, že čistírna vykazuje 

nadstandardní výsledky, ale během let dosáh-

ne své hranice. „S výhledem na budoucnost 

jsme vedli jednání o zvýšení její kapacity. 

Nakonec jsme z několika variant společně 

zvolili nejlepší možnost: rozšíření čistírny 

odpadních vod přes Štinkovku na druhou stra-

nu směrem k dráze. Proto jsme začali jednat 

o směně pozemku s podnikem Lesy ČR. Nejdří-

ve ale musíme získat vhodný lesní pozemek,“ 

uvedla starostka Hana Potměšilová.

Došlo ke schválení změn v územním plánu 
města Hustopeče

Zastupitelé schválili všechny navrhované 

Změny č. 2 územního plánu: nad společností 

Agrotec směrem k dálnici se rozšiřuje plocha 

pro podnikání; změna také vymezuje nové 

plochy dopravní infrastruktury na mandloňo-

vé stezce, upravují se podmínky využití plochy 

směrem na Šakvice pro komerční zahrad-

nictví, dále rozšíření biokoridoru směrem na 

Starovičky a zpřesňuje plochu dopravní infra-

struktury pro modernizaci železniční tratě 

Hustopeče - Šakvice. Změna č. 2 bude účinná 

po vydání veřejné vyhlášky.

První dotace z rozpočtu města mají své 
příjemce

V první etapě přidělování dotací z rozpočtu 

města jiným subjektům bylo z celkové částky 

2,5 milionu korun rozděleno více než 2,2 milio-

nu korun. Dotace se týkají těchto oblastí: sport, 

kultura, spolková činnost a sociální oblast. 

Žádost o dotaci podalo 32 žadatelů. Komi-

se rady města posoudily žádosti a navrhly 

výši částek. Nejvyšší část peněz směřovala 

na podporu sportu v Hustopečích. Zastupitel 

Jiří Kadrnka se obrátil na předsedu sportov-

ní komise Petra Fridricha, aby vysvětlil, podle 

jakých kritérií určovali výšku dotací. „Žádný 

vzorec se nám neosvědčil, proto už třetím 

rokem navrhujeme rozdělení příspěvků mezi 

sportovní oddíly podle šesti kritérií. Zohled-

ňujeme především výši nájmů sportovišť 

a práci trenérů s dětmi,“ uvedl Fridrich. Na 

druhou etapu přidělování dotací, která bude 

na podzim, byla ponechána rezerva necelých 

300 tisíc korun.

Překlenovací úvěr je nutný pro investiční 
akci na ZŠ Komenského

Město bylo úspěšné v žádosti o dotaci na 

investiční akci Stavební úpravy a vybavení 

Základní školy Komenského, která bude vypla-

cena zpětně, proto zastupitelé schválili překle-

novací úvěr ve výši 45 milionů korun.

Bylo schváleno 1. rozpočtové opatření pro 
rok 2018

Celkové příjmy činí 159 milionů korun, 

celkové výdaje byly schváleny v objemu 

291 milionu korun. Rozdíl mezi příjmy a výda-

ji je kryt úsporou z minulých let a úvěrovými 

zdroji. Zastupitelé vedli dlouhou rozpravu 

ohledně navýšení rozpočtu na Víceúčelové 

multifunkční zařízení, které vzniká v budově 

kina. Navýšení se týkalo vnitřního vybavení 

a technologií v hodnotě devět milionů korun. 

Druhou diskutovanou situací byla rekon-

strukce atletického stadionu, u které se počí-

tá s několika etapami. První etapa bude stát 

33 milionů korun, její fi nancování se plánuje 

z několika zdrojů a město Hustopeče by mělo 

přispět částkou 7,5 milionů korun. Na připo-

mínky zastupitelů reagoval většinou radní pro 

sport Zbyněk Háder. K problematice se vyjádřil 

i ředitel sportovního zařízení města Aleš Pros-

chek a předseda FC Hustopeče Jaroslav Šebes-

ta. Zastupitelé následně schválili 7,5 milionů 

korun s tím, že fi nance budou uvolněny až na 

dubnovém zasedání zastupitelstva po před-

ložení informací o dalším fi nancování projek-

tu. Zároveň se zastupitelé dohodli, že v roce 

2019 vyčlení v rozpočtu částku 12,2 milionů 

korun, která bude směřovat na rekonstrukci 

bazénu.

Obytná zóna versus „zóna 30“
Zastupitel Kamil Konečný zařadil mezi 

projednávané body plánovanou změnu v obyt-

né zóně na „zónu 30“, kterou schválila rada 

města na prosincovém zasedání. S rozhod-

nutím nesouhlasil, a protože tato změna se 

týká téměř třetiny obyvatel, žádal projednání 

s veřejností a zdůvodnění. Slova se ujal zastu-

pitel Richard Homola a shrnul celou dopravní 

problematiku ve stávající obytné zóně. „Jsou 

místa, kde je obytná zóna možná, ale pak jsou 

lokality, kde je nevhodná, a už nyní víme, že do 

budoucna to nebude fungovat,“ uvedl Homola. 

„V této části města je nebývalý nárůst obyva-

tel, kteří například parkují na místech, kde to 

obytná zóna nedovoluje. Zóna 30 by tomu-

to problému pomohla. Se stejným návrhem 

přišel i Generel dopravy, který jsme nechali 

vypracovat. Proto bude v pondělí 12. března 

v sále společenského domu veřejné slyšení, 

kde odborníci vysvětlí své závěry,“ pozvala 

starostka Hana Potměšilová. 

-ves-

Z jednání zastupitelstva
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První zastupitelstvo roku 2018.

Starostka bude jednat o lepším navazování 
dopravních spojů

Poslední změny v  jízdních řádech nepří-

jemně překvapily cestující. Některé spoje lo-

kálky z Hustopečí nenavazují v Šakvicích na 

vlaky směřující na Břeclav. „Jedná se o pár mi-

nut, kdy se vlak s lokálkou minou. Budu jednat 

s Jihomoravským krajem a společností Kordis 

ohledně možnosti narovnání současného sta-

vu. Podle sdělení spol. Kordis přepravu mezi 

Hustopečemi a nádražím Šakvice posílily au-

tobusy,“ vysvětlila Potměšilová.                          -hrad-

Pozvánka
Město Hustopeče zve občany na veřejné slyšení ve věci plánovaných změn 

týkajících se obytné zóny  a zóny „30“ 

se zpracovateli Generelu dopravy města Hustopeče. 

Setkání se uskuteční v pondělí 12. března v 17 hodin v sále společenského domu.
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Díl 11.: Ekonomický odbor
Jedenáctý díl seriálu o Městském úřadu 

Hustopeče se bude věnovat Ekonomickému 

odboru.

Na Ekonomickém odboru města Hustope-

če, který sídlí v  budově radnice, pracuje osm 

zaměstnanců. Odbor vede účetnictví pro celý 

městský úřad, čítající 11 odborů a 4 organizační 

složky. Také má na starost evidenci a účtování 

všech náležitostí týkajících se města, napří-

klad zeleně, veřejného osvětlení, silnic apod. 

„Současně zpracováváme veškeré materiály 

ohledně investic, dotací a školství. Samostatně 

vykonáváme agendu místních poplatků.“ dopl-

nila vedoucí odboru Jana Fabigová.

Jednou z nejdůležitějších agend odboru je 

tvorba rozpočtu města Hustopeče a sledování 

hospodaření. Rozpočtem se zabývá vedou-

cí odboru Jana Fabigová. „Každý rok před-

chází schválení rozpočtu zastupitelstvem. 

Rozpočet je základním plánem toho, jak se 

bude v  daném roce hospodařit. V  průběhu 

roku může dojít   k několika rozpočtovým 

opatřením a tím pádem ke změně schválené-

ho rozpočtu. Děje se to na základě požadavku 

radních, zastupitelů, případně třeba majetko-

právního odboru a podobně,“ vysvětlila Fabi-

gová.  Rozpočet musí být vždy vyrovnaný: buď 

přebytkem z minulého roku nebo úvěrem. 

Ekonomický odbor také spolupracuje 

s ostatními odbory na všech investičních akcích, 

vede evidenci a účtuje o nich. „V současné době 

je poměrně dost rozpracovaných investičních 

akcí nemalého objemu. Mezi ně patří přestav-

ba budovy kina, nová budova Centra volného 

času Pavučina a budování parkovišť. Hodně 

se investuje i do škol. Tento rok nás čeká na 

ZŠ Komenského investice ve výši zhruba 52 

milionů korun,“ uvedla Fabigová.

Práci hlavní účetní vykonává Štefánia Háde-

rová: „Starám se o dotace, o které žádá město 

Hustopeče, od prvotního nastavení účtování 

dotací. Spolupracuji s  majetkoprávním odbo-

rem a s projektovými manažerkami. Chystám 

jim i podklady k  vyúčtování dotací.“ Naopak 

dotacemi a dary udělenými z  rozpočtu města 

se zabývá Zdeňka Hlaváčková: „Žádosti jsou 

od fi rem, organizací, spolků nebo od fyzic-

kých osob, které se nějak zapojují do činnosti 

v oblasti sociální, školství, tělovýchovy, kultury 

a podobně.“ Další účetní jsou Eva Vytrhlíková, 

Blanka Chládková a Anděla Stehlíková. Mezi 

jejich agendu patří například evidence přija-

tých nebo vydaných faktur a jejich úhrada či 

evidence majetku nebo smluv. 

Do gesce Ekonomického odboru spadají 

i obě dvě pokladny městského úřadu, první 

je umístěna v  budově radnice. „Občané zde 

mohou platit veškeré místní poplatky a správ-

ní poplatky. Také nájemní smlouvy, nájmy za 

pozemky nebo za hrobová místa. Mohou zde 

zakoupit parkovací karty. Platit lze hotově 

nebo kartou,“ řekla pokladní Martina Chalup-

ková.  Město Hustopeče má zavedeno čtyři 

místní poplatky: místní poplatek za odpa-

dy, místní poplatek ze psů, místní poplatek 

za zábor veřejného prostranství a poplatek 

z ubytovací kapacity. „Správa místních poplat-

ků zahrnuje vyhledávací činnost, kontrol-

ní činnost a v  neposlední řadě i vyměřovací 

činnost. Pokud nejsou poplatky uhrazeny v čas 

a ve správné výši, tak správce poplatků vymě-

ří poplatek platebním výměrem, kde můžou 

být platby až trojnásobně navýšené,“ dodala 

Chalupková. Místní poplatek za odpady je 

splatný do konce března, pokud není placený 

formou SIPO a poplatek ze psů je splatný do 

konce dubna. Druhá pokladna sídlí v  budově 

staré pošty. „Občané zde můžou hradit správní 

poplatky za veškeré odbory, například doprav-

ní, živnostenský, životního prostředí nebo 

správní odbor, který vede občanské průkazy, 

cestovní pasy a matriku. Dále mohou hradit 

místní poplatky, stejně jako na pokladně na 

radnici. V  této budově je možnost platit na 

přepážce hotově nebo kartou nebo v poplatko-

vém automatu zatím hotově,“ uvedla pokladní 

Jana Blažková.

Jana Blažková má také na starosti eviden-

ci školství. „Zpracovávám data z  doku-

mentace a evidencí 40 škol a školských 

zařízení v  naší působnosti. Data jsou stano-

vená ministerstvem školství a předkládám 

je Krajskému úřadu a ministerstvu k  další-

mu zpracování. Také připravuji podklady 

pro zúčtování prostředků státního rozpočtu 

a návrhy rozpisu rozpočtu,“ vysvětlila Blažková.

Práce Ekonomického odboru pravidelně 

podléhá auditu zaměřenému na průzkum 

hospodaření. Audit je náročná záležitost, 

provádí se ve dvou fázích: v podzimních měsí-

cích a na začátku nového roku. „Audit hospo-

daření za rok 2017 proběhl dobře. Máme z toho 

vždy obrovskou radost, protože je to zhodno-

cení naší celoroční práce,“ uvedla Fabigová.

V  příštím díle vám představíme Odbor 
obecný živnostenský úřad.

-ves-

Koncem ledna podalo město Hustopeče 

další žádost na vybudování bezbariérové trasy. 

Jedná se již o čtvrtou etapu, která povede od 

Masarykova náměstí na ulici Mírovou.

Projekty bezbariérových tras reagují na 

potřebu zajistit všem obyvatelům města 

a návštěvníkům Hustopečí svobodný a bezpeč-

ný pohyb. Město Hustopeče má za sebou již 

tři úspěšné etapy a tato čtvrtá etapa by na ně 

měla navazovat. „Například byly realizovány 

ulice Brněnská a Nádražní. Nyní dokončujeme 

trasu Svat. Čecha a Žižkova, Hybešova,“ uvedla 

projektová manažerka Eva Bohutínská.  

Cílem bezbariérové trasy budované 

v  Hustopečích v  roce 2018 je úprava chodní-

kových ploch, vjezdů, míst pro přecházení 

a přechodů pro chodce. Povede od Masarykova 

náměstí přes ulici Komenského a ulici U Větro-

lamu až k  ulici Mírová. „Ve čtvrtek 11. ledna 

jsme podali žádost na Státní fond doprav-

ní infrastruktury a koncem dubna bychom 

mohli vědět, jak obstála,“ řekla Bohutínská. 

Bezbariérová trasa zvýší kvalitu a bezpečnost 

pohybu v Hustopečích a zlepší přístup do 

jednotlivých budov poskytujících občanům 

služby. „Spoluúčast města je 15% a tato akce 

vychází na 4,2 milionu korun,“ doplnila. 

Pokud bude žádost o dotaci úspěšná, tak 

se s  budováním začne na podzim. „Předpo-

kládám, že to bude podobné jako v  loňském 

roce. Po letních prázdninách vyhlásíme výbě-

rové řízení na zhotovitele a poté začnou práce. 

Zřejmě se budování přetáhne do dalšího roku,“ 

vysvětlila Bohutínská. Podpora bezbariéro-

vosti města Hustopeče je zakomponována 

také do Komunitního plánu a plánuje se její 

pokračování. „Uvažujeme, že bychom mohli 

udělat ulici Tyršovu ve směru k CVČ Pavučina,“ 

uzavřela.                                                                                               -ves-

Město pokračuje v budování bezbariérových tras 
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Bezbariérová trasa povede touto cestou.
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Už několik let se na hustopečském hřbitově 

dláždí chodníky použitými žulovými kostkami. 

Ty jsou příjemně opracované, kvalitní a hodí 

se do celkovho rázu hřbitova. „V loňském roce 

se nám podařilo koupit velké množství těch-

to kostek od Správy a údržby silnic. Navíc je 

máme umístěné v  blízkém areálu a můžeme 

navážet jen to množství, které právě potřebu-

jeme,“ řekla starostka města Hana Potměšilo-

vá. 

Práce začaly v  poslední části hřbitova. 

„Dláždění urnového háje je pokračováním 

procesu, který jsme si v tomto volebním obdo-

bí vytyčili. Cílem je zkulturnění celého areálu. 

Máme už vydlážděné katolické a evangelické 

části hřbitova,“ dodala.  

Počasí zatím pracím přeje. „Máme hotovo 

350 metrů linek, které budeme dále vyplňo-

vat kostkami. Termín máme do konce dubna, 

a pokud počasí dovolí, tak to zvládneme,“ řekl 

pracovník fi rmy Daniel Pospíchal.  

Kromě nového dláždění mohou návštěvní-

ci urnového háje využívat vodovod, který byl 

prodloužen od stávající studny. Tato změna 

ulehčila zvláště starším lidem, aby nemuse-

li nosit těžké konve s vodou přes celý hřbitov. 

Vedení řeší i problém toalet pro návštěvníky 

hřbitova. „Restaurace Zátiší, se kterou jsme 

měli smlouvu na používání toalet, je zavřená. 

Problém jsme zatím vyřešili mobilní toaletou 

v  blízkosti kontejneru,“ uvedla Potměšilová. 

Současné řešení je pouze provizorní. Počítá se 

s tím, že mobilní toaleta bude stát na jiném 

místě. „Měl by k ní vést chodník a bude obesta-

věná dřevěným krytem tak, aby byla méně 

nápadná a zároveň sloužila,“ dodala Potměši-

lová. 

Hřbitov čeká v  blízké době také výměna 

osvětlení. Projekt ledkového osvětlení je již ve 

stavebním řízení. Také se počítá s  rozšířením 

urnového háje, kde jsou všechna místa obsa-

zena.

-ves-

Relaxační zóna na Křížovém vrchu čeká na návštěvníky
Prostor za lesoparkem na Křížovém vrchu 

v Hustopečích se rozrostl o relaxační zónu. 

Město ji zbudovalo díky podpoře z Národního 

programu podpory cestovního ruchu v  regi-

onech. Celkové náklady činily 751 tisíc korun 

a dotace pokryla 50 procent částky. „Před 

minulými komunálními volbami jsme slíbili 

voličům, že uděláme něco se zelenými projek-

ty a nyní jsme svědky prvního pěkného výsled-

ku,“ řekl místostarostka Bořivoj Švásta. 

Součástí nové relaxační zóny je hřiště ohra-

ničené plotem z  lískových prutů. „Hřiště má 

kruhový tvar a nízké oplocení kvůli bezpeč-

nosti dětí. Nachází se v něm několik dřevěných 

balančních prvků, bludiště, gabionové lavičky 

s  dřevěnými sedáky a velká hmatová stezka 

ve tvaru šneka,“ uvedla projektová manažerka 

Pavla Novotná. 

Na horizontu kopce se tyčí velký dubový 

kříž, který tvoří dominantu nově vysázené 

aleji. „Od kříže je nádherný průhled celou alejí 

přímo na kapli sv. Rocha,“ dodala Novotná. 

Dubovou alej doplňují ořešáky i moruše. Navíc 

zde byl vysázen malý sad s  ovocnými stromy, 

jejichž plody si budou moci návštěvníci Křížo-

vého kopce utrhnout. 

Díky terénním úpravám je součástí lokality 

i hnízdní stěna pro vzácné ptáky. „Zbývá zde na 

jaře některé plochy zatravnit a vysadit rostli-

ny, ale jinak máme hotovo a čekáme, jak se to 

přes zimu ujme,“ podotkl Švásta. Celý prostor 

tak nabízí návštěvníkům procházku, přírodní 

zábavné atrakce a možnost příjemně strávené-

ho volného času. „Myslím si, že v budoucnu to 

bude pěkné místo k procházkám,“ dodal.

Za Křížovým kopcem ve směru na Šakvice 

vzniknou také dva biokoridory, tzv. územní 

systémy ekologické stability. „Jejich úkolem 

je rozdělit velké lány polí a vytvářet útočiště 

pro zvěř. Navíc zabraňují větrné a vodní erozi,“ 

vysvětlila Novotná.

Relaxační zóna se představí v plné kráse až 

na jaře, ale četnost stop ve sněhu naznačila, že 

své návštěvníky už má.

-ves-Dubový kříž tvoří dominantu nové aleje.
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Dláždění hřbitova pokračuje v urnovém háji

Urnový háj se dočkal nových chodníků.

Rozhlas je dalším zdrojem informací
Už více než dva měsíce v  našem městě 

pravidelně hlásí rozhlas. Každý čtvrtek a pátek 

v  pět hodin odpoledne  informuje občany 

o kulturních, společenských nebo sportov-

ních akcích, které se uskuteční o víkendu 

nebo v  první polovině nadcházejícího týdne. 

Současně upozorňuje na odstávky elektři-

ny, vody či na další omezení nebo nebezpečí 

pro občany. „Hlásiči můžeme i cílit přímo na 

jednotlivé ulice, kterých se problémy dotýkají,“ 

doplnila starostka města Hana Potměšilová. 

Zajištění ochrany a odpovídajícího varovné-

ho systému ukládá starostům přímo krizo-

vá legislativa. „Rozhlas je koncipován jako 

bezdrátový se záložním zdrojem, což je 

nejlepší řešení v  případě nutnosti upozor-

nit občany například na vichřici, povodně, 

požáry či další nepředvídatelné hrozby,“ 

doplnila výhody rozhlasu Potměšilová. 

V celém městě je 110 hlásičů, které odbor-

ní pracovníci zkontrolovali v  testovací 

fázi.  „I přes pravidelnou údržbu je možné, 

že některý z  reproduktorů je příliš tichý 

nebo je mu  v  tomto místě špatně rozumět. 

Prosíme tedy občany o spolupráci tím, že 

nás budou o problémech  informovat,“ dopl-

nila Potměšilová. Svoje připomínky posí-

lejte na e-mail  babackova@hustopece.cz. 

Uveďte, prosím, konkrétní nedostatek a číslo, 

které jednoznačně identifi kuje zařízení. To 

najdete přímo na každém hlásiči. 

-hrad- 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Už několik střetů vozidel s chodci má za 

sebou frekventovaný přechod pro chodce na 

hlavní ulici Bratislavská. Vyžádaly si několik 

zranění a dokonce jeden lidský život. Město 

se proto rozhodlo jednat a nechalo na slou-

py u přechodu nainstalovat moderní svítidla. 

„Nešlo to jinak.  Obzvláště po setmění, kdy 

se vypne světelná signalizace, byl pro někte-

ré řidiče i chodce přechod špatně přehled-

ný,“ vysvětlil důvod pořízení nových svítilen 

místostarosta Bořivoj Švásta. Lampy se insta-

lovaly postupně, aby každý mohl přímo na 

místě posoudit rozdíl v intenzitě obou svíti-

del a jejich přínos. „Je to nová generace světel 

s vyšším výkonem a menší spotřebou a já 

věřím, že to bude fungovat,“ doplnil.

V těchto systémech jsou využívána odol-

ná svítidla, která vyzařují světlo bílé barvy 

s vyšším světelným výkonem, při kterém jsou 

v nočních hodinách a v jinak nepříznivých situ-

acích jako déšť, mlha, nebo sníh dobře vidět 

i chodci, kteří jsou oblečeni do tmavého oděvu. 

Chodec je díky světelně technickým vlastnos-

tem svítidla osvětlen v pozitivním kontrastu 

oproti instalovanému pouličnímu osvětlení ve 

směru jízdy vozidla, což umožní řidiči přizpů-

sobit jízdu tak, aby nedošlo ke střetu.

Moderní svítilny má město Hustopeče 

zapůjčené na dobu šesti měsíců, a pokud se 

ukáží jako smysluplné, začne se jednat o jejich 

koupi.  Ani staré svítilny nepřijdou nazmar. 

„Pokud tento systém zafunguje, pak nechá-

me nová světla na tomto přechodu a ta stará 

použijeme na ulici Jiráskova, kde se veřejné 

osvětlení teprve projektuje,“ uzavřel Švásta.

-nov-
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Nová výsadba začíná odstraňováním nemocných stromů

Přechod u kina je lépe osvětlen

Blížící se jarní období je v Hustopečích 

spjato s obnovou zeleně. Letošní rok ji pracov-

níci Městských služeb zahájili v areálu kempu 

Formanka, kde došlo k vykácení a prořezává-

ní starých topolů. „Nejsou to klasické topoly, 

jedná se o křížence Topolu černého, který byl 

vyšlechtěn primárně proto, aby v co nejkratší 

době co nejvíce vyrostl. Tyto stromy nemají 

moc dlouhou životnost a často jsou nemocné,“ 

popsal stav stromů před zahájením prací Petr 

Berka z Odboru životního prostředí. „Opravdu 

to nebylo bezpečné, hrozilo, že padající větve 

zraní návštěvníky kempu,“ doplnil situaci 

vedoucí Městských služeb Ivan Chrastina.

Z celkem 21 stromů nařídili odborníci tři 

kusy vykácet ihned, dalších pět padlo další 

týden a zbylých 14 stromů prodělalo rozsáhlé 

ořezy a ošetření. Získané dřevo bude použito 

na další zvelebování města. „Z kmenů vyrobí-

me  stoličky, lavičky a stolky, které rozmístíme 

v areálu mandloní a staré větve se poštěpkují 

a vrátí do městské zeleně,“ plánoval Chrastina.

Po ukončení prací na Formance se městské 

služby přesunuly na ulici Svatopluka Čecha, 

kde došlo k vykácení starých višní. „Višně jsou 

napadené kleotokem a moneliózou, a proto 

musí být také odstraněny,“ vysvětlil Berka. 

„Místo starých višní vysadíme akátovníky, aby 

nám vznikla hezká nová alej. Kromě toho jsme 

objednali spoustu nových keřů, takže práce 

je dost. Budeme hodně sadit," uzavřel Ivan 

Chrastina. 

-nov-Dřevo ze stromů poslouží na výrobu mobiliáře.

Nová světla zlepšila viditelnost.

Velkou debatu napříč Českou republikou 

vzbudila novela školského zákona, která vyšla 

v  roce 2016. Ta od roku 2020 přináší školkám 

povinnost přijímat dvouleté děti. Vedení 

města, jako zřizovatel mateřských škol, se 

proto na tuto možnost musí připravit. „Dnes 

je vůči tomuto zákonu velká nevole, také ji 

sdílím. Proto je možné, že dojde k  nějakým 

změnám a dvouleté děti nebudou muset 

být přijímány. Přesto je nyní legislativa plat-

ná a naše město chce být připraveno na tuto 

změnu,“ uvedla starostka Hana Potměšilová. 

Rada města na jednáních probírala 

možnosti a nechala prověřit místa, kde by 

mohlo dojít buď k vybudování nové škol-

ky nebo přístavbě či nadstavbě na stávající 

budovy školek. „Ze tří vytipovaných možností 

zvolili statik a odborníci jednu variantu. Navíc 

bychom pravděpodobně mohli využít dotaci, 

která by měla být z  Ministerstva pro místní 

rozvoj,“ řekla Potměšilová.  

Vybranou variantou je nadstavba nad 

mateřskou školou Na Sídlišti neboli U Rybi-

ček. „Mohly by zde vzniknout dvě nové třídy,“ 

podotkla Potměšilová. Zároveň by se zde 

musela rozšířit jídelna. „Kapacita školní jídel-

ny je 150 obědů a už nyní je plně vytížena,“ 

vysvětlila ředitelka MŠ U Rybiček Eva Javůr-

ková. 

Obě dvě mateřské školy, U Rybiček i Pastel-

ka, se již několik let potýkají s  převisem dětí, 

přestože součástí školky U Rybiček je i odlou-

čené pracoviště se dvěma třídami. „Ano, kapa-

cita je nedostačující. Když si vezmeme letošní 

rok, tak obě dvě mateřské školy jsou naplně-

ny,“ řekla Javůrková.

I z  tohoto důvodu musí město výhledově 

s rozšířením místa pro předškolní vzdělávání 

počítat. „Chceme mít připravenou projekto-

vou dokumentaci i stavební povolení. Chce-

me využít vhodný dotační titul a počítáme 

s tím, že v případě nutnosti zaplatíme investici 

z rozpočtu,“ uzavřela Potměšilová.   

-ves-

Kapacita školek nestačí. Bude se stavět

Plánují se dvě třídy nad MŠ U Rybiček.

Fo
to
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Usnesení z 83. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 30.01.2018 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/83/18: RM schválila udělení 

ročních odměn pro ředitele příspěvkových 

organizací města. Zdůvodnění a výše jsou 

samostatnou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 3/83/18: RM schválila změnu 

Organizační struktury MěÚ Hustopeče 

a související organizační změny vyplývající 

z legislativních změn dle nařízení vlády 

č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 222/2010 Sb., o katalog prací ve 

veřejných službách a správě, a to s účinností 

od 01.01.2018. V návaznosti na stávající 

pracovní činnosti zaměstnanců vyplývající 

z náplní práce se jedná o pracovní pozice 

s novým zařazením do platových tříd: 

Odbor Územního plánování - Referent státní 

správy a samosprávy, agenda památkové 

péče, změna z 9 do 10. třídy, jedná se 

o 1 pracovní místo 

Správní odbor - Referent státní správy 

a samosprávy, agenda evidence obyvatel, 

občanské průkazy a cestovní doklady, 

změna z 8 do 9. třídy, jedná se o 4 pracovní 

místa 

Odbor dopravy - Referent státní správy 

a samosprávy, agendy zpracovávání 

přestupků, změna z 8. a 9. do 10. třídy, 

jedná se o 3 pracovní místa (u dvou těchto 

pozic je stále zachována doba určitá 

a to max. na 3 roky po ukončení činnosti 

měření rychlosti radary). 

Odbor životního prostředí - Referent státní 

správy a samosprávy, činnosti související 

se zpracováváním přestupků, změna z  9. 

do 10. třídy, jedná se o 4 pracovní místa. 

Ekonomický odbor – Účetní, změna z 9. do 10. 

třídy, jedná se o 1 pracovní místo. 

Ekonomický odbor - Účetní, změna z  8. do 9. 

třídy, jedná se o 2 pracovní místa. 

Ekonomický odbor - Referent státní správy 

a samosprávy, agenda místních poplatků, 

změna z 8 do 9. třídy, jedná se o 1 pracovní 

místo. 

Celkový počet pracovních míst v Organizační 

struktuře MěÚ Hustopeče zůstává beze 

změny. 

Schéma Organizační struktury platné od 

01.01.2018 je přiloženo v příloze. 

Usnesení č. 4/83/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení vydání Změny č. 2 územního 

plánu Hustopeče. 

Usnesení č. 5/83/18: RM ukládá zajištění 

účinnosti Změny č. 2 územního plánu 

Hustopeče oznámením veřejnou 

vyhláškou. 

Usnesení č. 6/83/18: RM schválila pořízení 

Aktualizace č. 1 územní studie – Hustopeče 

S5 na základě návrhu JOE stav s.r.o., IČO 

05242525, se sídlem Ostopovická 756/10, 

664 47 Střelice. Navrhovatel zajistí 

pořízení Aktualizace č. 1 územní studie – 

Hustopeče S5 a Územní studii – Hustopeče 

S5 v platném znění, na své náklady. 

Usnesení č. 7/83/18: RM ukládá zajistit pořízení 

Aktualizace č. 1 územní studie – Hustopeče 

S5. 

Usnesení č. 8/83/18: RM schválila příspěvek 

do tomboly na 54. ples gymnázia T.G. 

Masaryka ve výši 1.000 Kč. 

Usnesení č. 9/83/18: RM schválila částku 

50.000 Kč na Program jednorázové 

podpory pro vybrané děti v roce 2018.

Usnesení č. 10/83/18: RM schvaluje navrhovaný 

rozpočet na aktivity sociální komise pro 

rok 2018. Rozpočet je přílohou zápisu.

Usnesení č. 11/83/18: RM bere na vědomí zápis 

ze Sociální komise ze dne 10. 1. 2018. 

Usnesení č. 12/83/18: RM schválila částku 

20.000 Kč na akci Setkání se seniory v roce 

2018.

Usnesení č. 13/83/18: RM bere na vědomí zápis 

z Komise pro seniory a handicapované 

občany. 

Usnesení č. 14/83/18: RM schválila navýšení 

pracovního úvazku na Ekonomický odbor, 

pracovní pozice Pokladník, 6. platová třída, 

na dobu neurčitou s platností od 1. 3. 2018.

Usnesení č. 15/83/18: RM bere na vědomí 

návrhy ŠKK pro žádosti na dotace 

udělované městem Hustopeče. 

Usnesení č. 16/83/18: RM pověřuje vedoucí 

MaK Ing. … upravit rozpočet akce „Světový 

duel vín 2018“ a to v položce nákupu 

vín na stejnou částku, která byla v  roce 

2017 a zároveň ji pověřuje přípravou 

návrhu pravidel sponzorování této akce. 

Usnesení č. 17/83/18: RM schválila konání 

a upravený rozpočet akce Světový duel vín 

2018. 

Usnesení č. 18/83/18: RM schválila vyvěšení 

Tibetské vlajky v rámci kampaně "Vlajka 

pro Tibet" dne 10.03.2018 na budovu 

Radnice. 

Usnesení č. 19/83/18: RM schválila odpis 

nedoplatku ve výši 10.084,30 Kč za nájem 

bytu na ulici Mrštíkova …, vzniklý v roce 

2001, neboť dlužník …, narozený dne …, 

naposledy bytem Halasovo náměstí …, 

638 00 Brno, zemřel dne … a přes veškeré 

provedené exekuční úkony se nepodařilo 

dlužnou pohledávku z důvodu jeho 

předluženosti vymoci. 

Usnesení č. 20/83/18: RM schválila pořízení 

5 kusů jízdních kol velikosti „28“ v ceně 

celkem cca 25 000Kč, a překážku „šikmé 

prkno“ v ceně cca 1 200 Kč. S termínem 

nejpozději do konání oblastního 

a krajského kola DSMC. 

Usnesení č. 21/83/18: RM schválila uzavření 

dohody mezi Městem Hustopeče a Českou 

republikou – Ústavem pro hospodářskou 

úpravu lesů Brandýs nad Labem, IČ 

00020681, o přípravě podkladů pro 

zpracování lesní hospodářské osnovy pro 

zařizovací obvod Hustopeče (kód LHO 

616813). Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/83/18: RM schválila hodnocení 

Systému náležité péče Města Hustopeče 

a posoudila riziko uvedení nezákonně 

vytěženého dřeva poprvé na vnitřní trh 

jako zanedbatelné. 

Usnesení č. 23/83/18: RM schválila provedení 

nové výsadby zeleně: 

- Ulice Sv. Čecha nová výsadba místo 25 ks višní, 

bude vysazeno Robinia pseudoaccacia 

„Umbraculifera“ – Akát Cena 1.490,- Kč bez 

DPH/kus, celkem 37.250 Kč. 

- Ulice Šafaříkova, naproti PAVUČINY na místě, 

kde jsou nyní květináče. Ptačí zob obecný, 

cca 150 Ks x 25,- Kč/ bez DPH, celkem 

3.750 Kč. 

- Ulice TGM , podél chodníku mezi panelovým 

domem a tržnicí Pavlína, živý plot z Ptačího 

zobu obecného, 100 Ks x 25,- Kč/ bez DPH, 

celkem 2.500 Kč 

- Ulice Javorová a park Polní, Dosazení 

chybějících Javorů – kulovitý kultivar Acer 

platanoides – 6ks,,. Cena 1150,- Kč/ks, 

celkem 6.900 Kč 

- Ulice Brněnská a Nádražní, Dosazení cca 

100 ks Hlohyně Šarlatová Cena 30 Kč,-/ks, 

celkem 3.000 Kč. 

- Odfrézování 34 ks pařezů na ulici Sv.Čecha, 

a Pavučině Cena 293,8 Kč/ks, celkem 

9.650 Kč 

- pořízení Kůly frézované 93 Ks, příčky ke kůlům 

93 Ks a popruhy vázací, celkem 6.695 Kč. 

Celkem nová výsadba 94.391 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 24/83/18: RM schválila 

provedení redukčního řezu u 11 topolů 

v areálu Formanky fi rmou Jiří Zapadlo, 

IČ: 88276023,   Kpt. Rubena 381, 

667 01 Židlochovice, za cenu dle nabídky 

41.800 Kč. 

Usnesení č. 25/83/18: RM bere na vědomí 

text Petice za spravedlivé odměny členů 

volebních komisí. 

Usnesení č. 26/83/18: RM schválila souhlas 

s podáním žádosti o poskytnutí fi nanční 

podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu 9. Světový duel vín – Hustopeče 

2018. 

Usnesení č. 27/83/18: RM schválila souhlas 

s podáním žádosti o poskytnutí fi nanční 

podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu Světový duel vín 2018 - seminář. 

Usnesení č. 28/83/18: RM schválila souhlas 

s podáním žádosti o poskytnutí fi nanční 

podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu Burčákové slavnosti 2018. 

Usnesení č. 29/83/18: RM schválila souhlas 

s podáním žádosti o poskytnutí fi nanční 

podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu Svatomartinské slavnosti 2018. 

Usnesení č. 30/83/18: RM schválila souhlas 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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s podáním žádosti o poskytnutí fi nanční 

podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu České a Moravské vinařství – 14. 

rok v EU. 

Usnesení č. 31/83/18: RM schválila souhlas 

s podáním žádosti o poskytnutí fi nanční 

podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu Nominační výstava vín 2018 

Usnesení č. 32/83/18: RM schválila souhlas 

s podáním žádosti o poskytnutí fi nanční 

podpory Vinařským fondem na realizaci 

projektu Hustopečský slunovrat s vínem 

2018. 

Usnesení č. 33/83/18: RM bere na vědomí 

výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/83/18: RM schválila úpravu 

výše nájemného u stávajících smluv 

startovacích bytů na částku 52,72 Kč/m2. 

Usnesení č. 35/83/18: RM schválila úpravu výše 

nájemného u nově uzavíraných smluv na 

pronájem městských startovacích bytů na 

částku 60 Kč/m2. 

Usnesení č. 36/83/18: RM revokuje usnesení 

č. 56/69/17: RM ukládá opatřovat nově 

uzavírané nájemní smlouvy k bytům 

notářskou doložkou pro právo města 

vystěhovat nájemce při porušení 

podmínek nájemní smlouvy.

Usnesení č. 37/83/18: RM schválila revokaci 

usnesení č. 63/82/17 ze dne 16. 1. 2018 tak, že 

neukládá poslednímu nájemci městského 

bytu č. … na Svat. Čecha 3, Hustopeče, 

způsobenou škodu, která vznikla na bytě 

za jeho užívání. 

Usnesení č. 38/83/18: RM ukládá prověření 

umístění cedule na dálnici D2 (tranzit 

zakázán před sjezdem z dálnice D2 - směr 

Brno - Bratislava do Hustopečí), dále 

umístnění cedule tranzit zakázán před 

vjezdem do města Hustopeče v  úrovni 

areálu spol. Agrotec a.s.

Usnesení č. 39/83/18: RM ukládá prověřit 

umístění značky parkování na ulici 

Brněnská před bývalou prodejnou tabáku. 

Usnesení č. 40/83/18: RM schválila podání 

žádosti o dotaci ve výši 499 998 Kč vč. DPH 

do výzvy č. 16/2017, vyhlášené Národním 

programem životního prostředí, za účelem 

úpravy venkovního areálu CVČ Pavučina. 

Usnesení č. 41/83/18: RM schválila smlouvu 

o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 

3821/3 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví 

Ředitelství silnic a dálnic, příspěvkové 

organizace z důvodu plánované stavby 

chodníku. 

Usnesení č. 42/83/18: RM schvaluje 

vyhlášení záměru uzavření nájemní 

smlouvy k dočasnému užívání části 

pozemku města Hustopeče parc. č. 

656/2 o orientační výměře 53 m2 vedeného 

jako vedeného jako ostatní plocha 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče. 

Usnesení č. 43/83/18: RM nedoporučuje ZM 

ke schválení vyhlášení záměru prodeje 

části pozemku parc.č. KN 1262/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 44/83/18: RM schválila smlouvu 

o dílo na zpracování projektové 

dokumentace „Víceúčelové hřiště – část 

in-line dráha“ s Viadesigne s.r.o. se sídlem 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 

27696880 za částku 72.800,- Kč bez DPH  

Usnesení č. 45/83/18: RM schválila Dodatek č. 

4 ke smlouvě o dílo na provoz infokanálu 

v kabelové síti s Jaroslavem Voborným 

se sídlem Luční 993/8, 664 91 Ivančice, IČ 

4040300 

Usnesení č. 46/83/18: RM ukládá komisím 

rady města vyjádřit se a připomínkovat 

materiál Architektonické studie pro 

stavební úpravy a modernizaci kulturního 

domu v  Hustopečích nejpozději do 9. 3. 

2018.

Usnesení č. 47/83/18: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování 

architektonické studie pro stavební 

úpravy a modernizaci kulturního domu 

v Hustopečích Ing. arch. Jakubem Cahou 

se sídlem Dlouhá 1207/14, Hustopeče 

693 0, IČ 74599054, kterým se prodlužuje 

doba dokončení architektonické studie 

do 30.04.2018 z důvodu požadavku města 

Hustopeče.

Usnesení č. 48/83/18: RM schválila smlouvu 

o poskytnutí vzájemného plnění 

na Hustopečské skákání Agrotec 

2018 s Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se 

sídlem Nerudova 24, 693 01 Hustopeče, IČ 

29372143 

Usnesení č. 49/83/18: 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. 

Usnesení č. 50/83/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení revokaci usnesení ZM 

č.21/XXVII/17 ze 7.12.2017 o schválení 

projektové dokumentace projektanta 

REMO ELEKTRO BRNO s.r.o., číslo stavby 

1040014126, Kosmákova obnova NN. 

Nový text usnesení zní: 

Schválení projektové dokumentace je 

podmíněno doplněním následujících 

požadavků města do projektové 

dokumentace: 

1, zadláždění celkové plochy rozebraných 

chodníků. 

2, výkopy povolit pouze v mozaice kolem 

domů, křížení vozovky pouze pomocí 

protlaku. 

3, všechny pojistkové skříně umístit do fasád 

nemovitostí, nevztahuje se na rozpojovací 

skříň. 

4, v případě zachování VO na straně domů 

umožnit připoložení kabelů pro VO 

a chráničky metropolitní sítě do výkopu. 

Materiál a práce s připoložením na 

náklady města. 

5, vytvoření odběrného bodu u veřejných 

WC, novou pojistkovou skříň vedle 

záchodků 3x40A. pro krátkodobý odběr při 

městských akcích např. Burčákovky. 

Splnění podmínek ověří rada města přes 

schválením Smlouvy o smlouvě budoucí 

na zřízení věcného břemene se společností 

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

České Budějovice. 

Usnesení č. 51/83/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení revokaci usnesení ZM č. 22/

XXVII/17 ze 7.12.2017 o souhlasu s projektovou 

dokumentací na akci: "Obnova NN sítě - 

Na Hradbách, Kurdějovská, Herbenova, 

Javorová". 

Nový text usnesení zní: 

Schválení projektové dokumentace je 

podmíněno doplněním následujících 

požadavků města do projektové 

dokumentace, platí pro všechny ulice: 

1, v případě potřeby umožnit připoložení 

kabelu pro VO a chráničky pro metropolitní 

síť do výkopu. Materiál a práce spojené 

s připoložením na náklady města. 

2, umístit pojistkové skříně odběratelů do 

fasád nemovitostí, žádné venkovní pilíře. 

Netýká se rozpojovacích skříní. 

3, zákaz vstupu do asfaltového povrchu 

komunikace, vždy použít protlak. 

V místech vstupu do dlážděných chodníků 

vždy předláždit celou plochu chodníku. 

4, termín realizace stavebních prací povolen 

pouze v měsících leden až červenec 

z důvodu provozu sklepů a vinařství v době 

sběrů a zpracování úrody v daných ulicích 

obzvláště Na Hradbách. Tedy od srpna do 

konce roku nelze stavět. 

5, upozornění projektanta na možné problémy 

se zatékáním do sklepů po výkopech (ulice 

Na Hradbách), nutno doložit hloubky 

a skladbu výkopů po uložení kabelů. 

Splnění podmínek ověří rada města přes 

schválením Smlouvy o smlouvě budoucí 

na zřízení věcného břemene. 

Usnesení č. 52/83/18: RM projednala dotaz 

na změnu usnesení, podanou …, Dlouhá 

…, Hustopeče a prohlašuje, že usnesení č. 

4/79/17 zůstává nadále v platnosti. 

Usnesení č. 53/83/18: RM schválila vrácení 

bezdůvodného obohacení panu …, trvale 

bytem Tyršova …, 693 01 Hustopeče, nar. 

…, ve výši 1 242 Kč za období od května 

2012 do konce roku 2017, které hradil, za 

pozemek parc. č. 5593/127 o výměře 972 m2, 

v k. ú. Hustopeče u Brna, LV č. 10001, bez 

právního titulu, jelikož město Hustopeče 

daný pozemek již nevlastní. 

Usnesení č. 54/83/18: RM schválila vyhlášení 

záměru uzavření nájemní smlouvy 

na pronájem nebytových prostor na 

dobu určitou na část objektu občanské 

vybavenosti Společenský dům, vč. 
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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, v rozsahu 2 hodiny týdně 

vždy ve středu 14:30 - 16:30 a v termínu 

31.05., 01.06. a 02.06.2018, na dobu 

určitou, a to od 21.03.2018 do 02.06.2018. 

Usnesení č. 55/83/18: RM schválila záměr na 

prodej dřevěného domku za minimální 

cenu 5.000,- Kč v objektu bývalého 

autobazaru SUPRKARA na parc.č. KN 

1250/5 v obci a k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 56/83/18: RM ukládá předat žádost 

manž. … do stavební komise a zabývat se 

i veřejnou plochou před RD na pozemku 

p.č. KN 4542/30, 4542/107, 4542/115.

Usnesení č. 57/83/18: RM schválila dohodu 

o ukončení smlouvy o souhlasu 

s odstraněním části objektu s … z důvodu 

nerealizované stavební akce odstavná 

plocha pro osobní automobily a vrácení 

kauce ve výši 20.000,-Kč. 

Usnesení č. 58/83/18: RM neschválila další 

jednání s nestátní neziskovou organizací 

AIDED z.s., spolek, se sídlem Dolní 

konec 76, 691 43 Hlohovec, IČO 01795414, 

zastoupená Petrem Chlumeckým, nar. 

20.10.1975, ve věci bezplatné výpůjčky 

nebo pronájmu za symbolickou cenu 

nebytových prostor v centru města 

Hustopeče za účelem zřízení charity 

shopu. Město Hustopeče nedisponuje 

žádnými vhodnými volnými nebytovými 

prostory. 

Usnesení č. 59/83/18: RM schválila snížení 

požadované sankce za pozdní dodání 

výtahu od společnosti ThyssenKrupp 

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

158 00 Praha 5, IČ 61507229 na částku 

16.972,- Kč 

Usnesení č. 60/83/18: RM doporučuje 

ZM ke schválení Obecně závaznou 

vyhlášku města Hustopeče č. 1/2018, 

o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

Usnesení č. 61/83/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení Přílohu k Obecně závazné 

vyhlášce města Hustopeče č. 3/2015, 

o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 

odpadů - Rozúčtování nákladů na sběr 

a svoz komunálního odpadu na osobu za 

rok 2017 

Usnesení č. 62/83/18: RM schválila projektovou 

dokumentaci verze 01/2018 novostavby 

RD na p. č. 1614/1a 1614/2 a k vybudování 

sjezdu na přilehlou místní komunikaci 

v k.ú. Hustopeče u Brna, investora …, 

Svat. Čecha …, Hustopeče zpracovanou 

projektantkou .... 

Usnesení č. 63/83/18: RM schválila Smlouvu 

č.: HO- 014330047387/001 o zřízení 

věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem 

F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 

7, 37001 České Budějovice na pozemku 

parc. č. KN 5385/27 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, okres 

Břeclav v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 3672-474a/2017 zhotovený fi rmou 

Geodetické práce Ing. Michna a Ing. 

Palát s.r.o.. za jednorázovou náhradu ve 

výši 5.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 64/83/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o souhlasu města s připojením 

k vodovodu a kanalizaci s …, Mírova …, 

Hustopeče na vybudování přípojek vody 

a kanalizace pro objekt Dukelské nám. 

…, parc.č. …, k.ú. Hustopeče za podmínek 

stanovených ve smlouvě. 

Usnesení č. 65/83/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene 

č.: 52249_1/VB na akci: „REKO MS 

Hustopeče – Svatopluka Čecha, číslo 

stavby: 52249“ se společností GasNet 

s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 

IČO: 27295567 na základě Smlouvy 

o smlouvě budoucí uzavřené dne 

2.9.2015, dle geometrického plánu č. 3583-

20/2017 s jednorázovou úhradou ve výši 

27.587,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 66/83/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene 

č.: 52285_1/VB na akci: „REKO MS 

Hustopeče – Nádražní+1, číslo stavby: 

52285“ se společností GasNet s.r.o., 

Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 

IČO: 27295567 na základě Smlouvy 

o smlouvě budoucí uzavřené dne 

2.9.2015, dle geometrického plánu č. 3584-

21/2017 s jednorázovou úhradou ve výši 

19.655,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 67/83/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 

7700070361_1/VB na akci: „REKO MS 

Hustopeče – Nerudova, číslo stavby: 

7700070361“ se společností GasNet 

s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 

IČO: 27295567 na základě Smlouvy 

o smlouvě budoucí uzavřené dne 

2.6.2015, dle geometrického plánu č. 3554-

432/2016 s jednorázovou úhradou ve výši 

26.654,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 68/83/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 

7700070199_1/VB na akci: „REKO MS 

Hustopeče – Šafaříkova, číslo stavby: 

7700070199“ se společností GasNet s.r.o., 

Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 

27295567 na základě Smlouvy o smlouvě 

budoucí uzavřené dne 22.10.2014, 

dle geometrického plánu č. 3553-

431/2017 s jednorázovou úhradou ve výši 

17.782,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 69/83/18: RM schválila uzavření 

smlouvy o dílo se společností ČEZ 

Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 

706 02 Ostrava-Vítkovice na zhotovení 

projektové dokumentace veřejného 

osvětlení „Hustopeče - Obslužná 

komunikace Brněnská Žižkova včetně OK“ 

dle cenové nabídky ze dne 13.11.2017 za 

cenu 51.350,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 70/83/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stanislav 

Fiala, Smetanova 90/7, 693 01 Hustopeče, 

IČO: 10563253 na zhotovení projektové 

dokumentace veřejného osvětlení 

„Hustopeče - části ulic Javorová 

a Kurdějovská + přechod pro chodce 

Jiráskova“ dle cenové nabídky ze dne 

24.1.2018 za cenu 59.500,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 71/83/18:  RM schválila smlouvu 

o dílo na zpracování projektové 

dokumentace  „Rekonstrukce Mateřské 

školy Školní – Hustopeče, 3. etapa 

“   Ing. Liborem Schwarzem, Stavební 

projekční kancelář se sídlem Dlouhá 2,  

693 01 Hustopeče za částku 63.000,-  Kč 

bez DPH.

Usnesení z 84. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 13.02.2018 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/84/18: RM schválila změnu 

předmětu podnikání Technických služeb, 

s.r.o., Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, 

IČ 25550683, pro zápis do obchodního 

rejstříku formou notářského zápisu na: 

Silniční motorová doprava – nákladní 

provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti 

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí.  

Usnesení č. 3/84/18: RM bere na vědomí 

výsledek hospodaření Technických služeb 

Hustopeče, s.r.o., Dukelské náměstí 2/2, 

Hustopeče, IČ 25550683, za rok 2017 

Usnesení č. 4/84/18: RM souhlasí s  převodem 

ztráty hospodaření minulých let 

u Technických služeb Hustopeče, s.r.o., 

Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, IČ 

25550683, ve výši 2.139.828,20  Kč na účet 

411 Základní kapitál.

Usnesení č. 5/84/18: RM schválila převedení 

hospodářské ztráty roku 2017 Technických 

služeb Hustopeče, s.r.o., Dukelské náměstí 

2/2, Hustopeče, IČ 25550683, na účet 

421 Fond rezerv.

Usnesení č. 6/84/18: RM schválila uvolnění 

příspěvku Města Hustopeče ve výši 

30.000 Kč na činnost Mikroregionu 

Hustopečsko, pro rok 2018.

Usnesení č. 7/84/18: RM schválila stanovení 

dopravního značení pro provoz cyklistů 
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v protisměru na ulicích Mrštíkova, Husova 

a ul. Školní v Hustopečích na základě 

doporučení generelu dopravy. 

Usnesení č. 8/84/18: RM schválila vyhlášení 

záměru uzavření pachtovní smlouvy 

k dočasnému užívání pozemků města 

Hustopeče v lokalitě Mandloňová 

rozhledna o celkové výměře 

1065 m2, a to pozemku parc. č. 

3965 o výměře 581 m2 vedeného jako 

vinice a pozemku parc. č. 3966 o výměře 

484 m2 vedeného jako zahrada, 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 zemědělského 

hospodaření, na dobu neurčitou. Písemné 

nabídky doručujte včetně uvedení 

navrhované výše pachtovného. Text 

vyhlášení záměru je součástí zápisu. 

Usnesení č. 9/84/18: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy na pronájem nebytových 

prostor Polikliniky na adrese na adrese 

Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, 

umístěné na pozemku parc. č. KN 

1074/2 v k. ú. Hustopeče u Brna, zapsané 

na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 

Hustopeče s NEO Ambulance s.r.o. se 

sídlem: Božetěchova 2737/79, 612 00 Brno 

– Královo Pole, zastoupená: MUDr. Igor 

Mucha, jednatel, IČO: 29280486. Jedná 

se o nebytové prostory ve 3. nadzemním 

podlaží o celkové orientační výměře 

30,4 m2 (ordinace o orientační výměře 

13,76 m2, sesterna o orientační výměře 

16,64 m2). Smlouva o nájmu nebytových 

prostor je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/84/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací č. VPI/

MJ/2018/00001 „VPIC Hustopeče 

Cyklostezka_Žižkova-Táb.“ s Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., 

Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – 

Žižkov, IČ 04084063, z důvodu budování 

cyklostezky na ulici Žižkova – Tábory za 

částku 1.105.832  Kč. Smlouva je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 11/84/18: RM schválila dohodu 

o převodu některých práv a povinností 

z rozhodnutí o umístění stavby Překládky 

sítě elektronických komunikací 

a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu 

cenového a technického návrhu VPIS 

Hustopeče cyklostezka Žižkova – Tábory 

se společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s, IČ: 04084063, se sídlem 

Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov. 

Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení č. 12/84/18: RM schválila smlouvu 

o dílo a příkazní smlouvu s Viadesigne 

s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 

690 02 Břeclav, IČ 27696880 na zpracování 

projektové dokumentace a příkazní 

činnost na stavbu „Hustopeče – obslužná 

komunikace Brněnská Žižkova, včetně OK“ 

za částku 193.700 Kč bez DPH 

Usnesení č. 13/84/18: RM schválila smlouvu 

o zajištění školení strážníků Městské policie 

Hustopeče na rok 2018 se Statutárním 

městem Brno – Městskou policií Brno 

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 

602 00 Brno, IČ 44992785.  

Usnesení č. 14/84/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení vyhlášení záměru směny 

části městského pozemku parcela číslo 

278/2 o výměře 153m2 v rozsahu dle návrhu 

geometrického plánu č. 3608-69/2017 nově 

vytvářeného a vyčleňovaného pozemku 

parcela číslo KN 278/5 za části pozemků 

ve vlastnictví třetí osoby parcela číslo 

278/1 o výměře 8 m2 v rozsahu dle návrhu 

geometrického plánu č. 3608-69/2017 nově 

vytvářeného a vyčleňovaného pozemku 

parcela číslo KN 278/6 dále části pozemku 

parcela číslo 281 o výměře 126 m2 v rozsahu 

dle návrhu geometrického plánu č. 3608-

69/2017 nově vytvářeného a vyčleňovaného 

pozemku parcela číslo KN 281/2 a parcely 

číslo 282/1 o výměře 19 m2 v rozsahu dle 

návrhu geometrického plánu č. 3608-

69/2017 nově vytvářeného a vyčleňovaného 

pozemku parcela číslo KN 282/3, na 

kterém bude zřízeno věcné břemeno práva 

vjezdu a výjezdu pro vlastníka pozemku 

282/1 s  tím, že strany směnné budou 

vzájemně vyrovnány. 

Usnesení č. 15/84/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí směnné s Westfalia Metal s.r.o. 

z důvodu stavby kruhového objezdu 

s doplatkovou cenou minimálně 1.500 Kč/

m2. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 16/84/18: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s HiARCH 

spol. s r.o., IČ 607 09 693, se sídlem 

Dobrovského 1238/7, 612 00 Brno – Královo 

Pole, na „Zpracování PD stavebních úprav 

venkovního koupaliště v  Hustopečích“, 

kterým se vypouští fi xní termín pro 

předání PD pro provádění stavby včetně 

podkladů pro zadání stavby do 31. 05. 2018. 

Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 17/84/18: RM schválila revokaci 

usnesení RM č. 36/74/17 o schválení 

uzavření Dodatku k nájemní smlouvě 

s Viniceni Hustopeče s.r.o., Jízdárenská 

493, Velké Němčice, IČ: 25937421, kterým 

se pronajímaná plocha snižuje o pozemek 

p.č. 4650/17 v k.ú. Hustopeče u Brna určený 

k realizaci biokoridoru. Rada města 

pověřuje starostku podpisem dodatku. 

Usnesení č. 18/84/18: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze 

dne 23. 07. 2003, ve znění pozdějších 

dodatků, se ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, 

Velké Němčice, IČ: 63470381, kterým se 

pronajímaná plocha snižuje o pozemek 

p.č. 4650/17 v k.ú. Hustopeče u Brna určený 

k realizaci biokoridoru. Rada města 

pověřuje starostku podpisem dodatku. 

Usnesení č. 19/84/18: RM schválila 

jednorázovou výjimku z  interní Směrnice 

starosty č. 4/2014 k zadávaní veřejných 

zakázek malého rozsahu a přímému 

nákupu výrobků a služeb, pro veřejnou 

zakázku na zpracování projektové 

dokumentace na stavbu „Mateřská škola 

Na sídlišti Hustopeče – I. etapa, nástavba 

2 x 28 nových míst“ z  důvodu urychlení 

projekčních prací a z  toho vyplývající 

možnosti podat případnou žádost 

o dotaci.

Usnesení č. 20/84/18: RM schválila smlouvu 

o dílo a příkazní smlouvu s Ing. Liborem 

Schwarzem, Stavební projekční kancelář 

se sídlem Hustopeče 693 01, Dlouhá 2, 

IČ 105 63 229 na zpracování projektové 

dokumentace na stavbu „Mateřská škola 

Na sídlišti Hustopeče – I. etapa, nástavba 

2 x 28 nových míst“ za částku 460.000 Kč 

bez DPH. 

Usnesení č. 21/84/18: RM bere na vědomí 

žádost majitelů nemovitostí na ulici 

Vinařská o vybudování zpevněné 

komunikace. Město tuto komunikaci nemá 

v plánu investičních akcí pro příští období. 

Vybudování komunikace bude zařazeno 

do plánu investičních akcí. Přepokládaná 

realizace bude nejdříve po dokončení 

modernizace a elektrifi kace železniční 

trati Hustopeče – Šakvice. 

Usnesení (úkol) č. 22/84/18: RM ukládá MPO 

zpracovat kalkulaci průměrné ceny na 

vybudování dvou parkovacích míst ve 

městě, aby bylo možno stanovit výši 

poplatku za vyhrazení parkovacího 

místa k  nově budovaným nemovitostem 

s  požadavkem na parkování na veřejných 

plochách ve městě.

Usnesení (úkol) č. 23/84/18: RM ukládá MPO 

připravit návrh dohody o možnosti 

vyčlenění parkování v  souvislosti 

s realizací a následnou kolaudací stavby za 

obdobných podmínek jako bylo schváleno 

pro bytový dům Nádražní – Pitnerova.

Usnesení č. 24/84/18: RM odložila schválení 

žádosti investora … a …, Javorová …, 

Hustopeče a souhlasí s parkováním 

2 osobních automobilů na veřejné ploše 

parc.č. 1312/1, k.ú. Hustopeče z důvodu 

výstavby dvou nových bytových jednotek 

nad svým sklepem 

Usnesení č. 25/84/18: RM bere na vědomí 

podnět obyvatel ulice Hradní k vybudování 

komunikace za zahradami směrem 

k FÚ. Vzhledem k  nutnosti vypracování 

nové projektové dokumentace 

a již rozpracování většího množství 

investičních akcí s  dopadem na rozpočet 

města se tento návrh zařazuje do seznamu 

připravovaných a potencionálních akcí pro 

další investiční období.
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Usnesení č. 26/84/18: RM bere na vědomí 

žádost Ing. … na vybudování chodníků 

na ulici Alejní – Starovická. Chodníky má 

vybudovat a předat městu developer. 

Město nevlastní v dané lokalitě souvislé 

pozemky vhodné ke stavbě chodníků. 

Vzhledem k  tomu, že se v  současné době 

jedná o obytnou zónu, tak funkci chodníků 

plní již vybudované pozemní komunikace.

Usnesení č. 27/84/18: RM ukládá Městským 

službám umístit koše na psí exkrementy 

na ulici Alejní. 

Usnesení č. 28/84/18: RM ukládá Městské 

policii provádět, na základě stížností 

občanů, v  nepravidelných intervalem 

měření rychlosti motorových vozidel 

v obytných zónách ve městě.

Usnesení č. 29/84/18: RM bere na vědomí 

žádost a pověřuje stavební komisi 

prověřením stavu zatékání do vinných 

sklepů v ulici Na Hradbách. 

Usnesení č. 30/84/18: RM schválila změnu 

projektové dokumentace vypracovanou 

projektantem společnosti EEIKA Brno 

s.r.o. na umístění kabelu NN v křižovatce 

Brněnská - Žižkova - Tyršova plánované 

obnovy NN vedení na ulici Brněnská 

pro investora E.ON Distribuce a.s., 

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

Usnesení č. 31/84/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci společnosti PK 

OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno na 

akci:" Rekonstrukce vozovky D2 km 31,9 - 

24,3 vlevo". Dokumentace ve stupni DSP. 

Usnesení č. 32/84/18: RM schválila projektovou 

dokumentace Ing. … na akci: "Novostavba 

RD - KN 982/92 Gen.Peřiny" pro investora 

Bc. …, Nová …, Hustopeče. Rada města 

upozorňuje žadatele, že souhlas s  PD 

není souhlasem se vstupem do pozemků 

města. Za připojení bude město požadovat 

kompenzaci nákladů vybudování 

kanalizace stejně, jako to bylo u sousedů 

(pozemek p.č. 982/91). 

Usnesení č. 33/84/18: RM schválila uzavření 

Dohody o způsobu provedení údržby 

ochranného pásma pod VVN se 

společností ČEPS a.s., Elektrárenská 

774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 25702556 na 

pozemku parc.č. 5828/45 a parc.č. 5392/2, 

k.ú. Hustopeče dle podmínek varianty „A“ 

v Dohodě obsažených. 

Usnesení č. 34/84/18: RM neschválila 

projektovou dokumentaci společnosti M 

Plus elektro s.r.o., Nedakonice na uložení 

kabelu VN v pozemku parc.č. 4813/59, k.ú. 

Hustopeče pro lokalitu S2, pro investora 

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

České Budějovice. 

RM požaduje pro schválení smlouvy splnění 

následujících podmínek: 

1, uložit kabel do chráničky v celé jeho délce 

tak, aby bylo možné na pozemku parc.č. 

4813/59, k.ú. Hustopeče vybudovat 

komunikaci a uložený kabel nebyl 

důvodem k zamítnutí této stavby 2, 

trasovat kabel na jedné straně pozemku 

parc.č. 4813/59 - pozemek nekřížit 

Splnění podmínek bude ověřeno před 

opětovným projednáním Smlouvy 

o smlouvě budoucí na zřízení věcného 

břemene. 

Usnesení č. 35/84/18: RM schválila žádost 

společnosti E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České 

Budějovice o umístění mobilní trafostanice 

po dobu výměny nové technologie v TS na 

ulici Údolní na pozemku parc.č. 4542/2, k.ú. 

Hustopeče. 

Usnesení č. 36/84/18: RM schválila Smlouvu č.: 

HO-014330046906/002 o zřízení věcného 

břemene se společností E.ON Distribuce, 

a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. 

Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice 

na pozemcích parc. č. KN 1612/3, 

1612/12 a 1612/13, k. ú. Hustopeče u Brna 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 

3665-21061/2017 zhotovený fi rmou MDP 

GEO s.r.o. za jednorázovou náhradu ve 

výši 5.000,-Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 37/84/18: RM schválila Smlouvu č.: 

HO-014330047181/001 o zřízení věcného 

břemene se společností E.ON Distribuce, 

a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. 

Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice 

na pozemcích parc. č. KN 283/1, 283/2, 

284/3 a 285/1, k. ú. Hustopeče u Brna 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 

3667-21108/2017 zhotovený fi rmou MDP 

GEO s.r.o. za jednorázovou náhradu ve 

výši 5.000,-Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 38/84/18: RM bere na vědomí 

zápis ze schůzky k projektu „Rekonstrukce 

krytého bazénu, Hustopeče“ a souhlasí 

s navrhovaným postupem. Zápis je 

přílohou zápisu z RM. 

Usnesení č. 39/84/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace stavebních úprav velkého 

krytého bazénu a přilehlých ochozů s Ing. 

Václavem Cichrou, Stavební projekční 

kancelář, IČO: 415 300 47, se sídlem 

Nádražní 9, 693 01 Hustopeče, za cenu 

199 000 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení č. 40/84/18: RM schválila 

objednávku na rozšíření licence pro modul 

personalistiky (PAM + PER) od společnosti 

GORDIC, Erbenova 4, Jihlava, IČ 47903783, 

za cenu dle nabídky 125.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 41/84/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení udělení následujících dotací 

a darů, včetně následného uzavření 

veřejnoprávní smlouvy pro žadatele: 

1) Biliculum, poskytnutí daru na podporu 

činnosti Denního Stacionáře Mikulov ve 

výši 10.000 Kč 

2) Český svaz včelarů, o.s.., poskytnutí dotace 

na nákup, výsev a výsadbu nektarodárných 

a pylodárných rostlin ve výši 8.000 Kč 

3) Společnost Asia Budo Center, poskytnutí 

dotace na pronájem nebytových prostor, 

uspořádání akce Budokan Cup 2018 ve výši 

5.000 Kč 

4) 40. přední hlídka Royal Rangers Hustopeče, 

poskytnutí dotace na obnovu vybavení – 

nové stany a fotoaparát ve výši 10.000 Kč 

5) Svaz tělesně postižených v České republice, 

o. s., poskytnutí dotace na projekt 

Ambulantní balíčky lázně Lednice ve výši 

50.000 Kč 

6) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí 

dotace na všeobecnou sportovní přípravu 

ve výši 11.600 Kč a na nájemné, vybavení, 

provozní materiál 10.000 Kč 

7) Moravský rybářský svaz, o.s, poskytnutí daru 

na rybářské závody ve výši 5.000 Kč 

8) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, 

o.s., poskytnutí dotace na pronájem 

tréninkových hodin pro plavecký klub na 

rok 2018 ve výši 140.000 Kč 

9) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., 

poskytnutí daru na 25. ročník závodů 

„Hustopečský džbánek“ ve výši 10.000 Kč 

10) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, 

poskytnutí dotace na činnost TS 

Danceverzity 2018 a spolupráci 

s evropskými tanečními studii v rámci 

projektu EU Erasmus ve výši 30.000 Kč 

11) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí 

dotace na platy trenérů mládeže do 18 let 

FC Hustopeče v roce 2018 ve výši 35.090 Kč 

12) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., 

poskytnutí dotace na zajištění dopravy 

mládeže oddílu, pronájem sportovních 

ploch pro zimní přípravu, materiální 

vybavení mládežnických mužstev, 

organizace příměstského tábora 

a fotbalové školy + turnaje mládeže FC 

Hustopeče ve výši 220.000 Kč 

13) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., 

poskytnutí dotace na zajištění provozních 

nákladů městského stadionu, ve výši 

185.000 Kč 

14) Muzejní spolek Hustopeče o.s., dotaci 

z rozpočtu města na kulturní činnost 

a aktivity Muzejního spolku Hustopeče 

orientující se na oblast hanáckého 

Slovácka ve výši 16.000 Kč. 

15) Modelářský klub Hustopeče p.s., poskytnutí 

daru na Mezinárodní modelářskou 

soutěž „O Jihomoravský pohár“ ve dnech 

9-10.6.2018 ve výši 5.000 Kč 

16) Malovaný kraj, o.s, poskytnutí daru na 

vydávání časopisu „Malovaný kraj“ ve výši 

1.000 Kč 

17) Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 

poskytnutí daru na vydání čtvrtletníku 

Vlastivědný věstník moravský s příspěvky 

Archeologický výzkum před stavbou 

nového kostela v Hustopečích a Válečné 

škody na Hustopečsku v letech 1938-1945 ve 

výši 1.000 Kč. 

18) CONCENTUS MORAVIAE Mezinárodní 

centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., 

dotaci dle smlouvy ze dne 10.6.2015 ve výši 
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45.315 Kč + inflace dle roku 2017. 

19) Domovinka Němčičky o.p.s, poskytnutí 

dotace na poskytování služeb pro 

svoji společnost. Služby se poskytují 

ambulantně a pobytově v zařízení, 

předpokládaný počet klientů z Hustopečí 

je 12. Požadovaná výše dotace je 24.320 Kč 

20) DOTYK II, o.p.s., poskytnutí dotace na 

Ranou péči 2018 - zajištění sociálních 

služeb pro dítě z Hustopečí s PAS (porucha 

autistického spektra) ve výši 6.953 Kč 

21) Diakonie ČCE – středisko Betlém, poskytnutí 

dotace na poskytování sociálních služeb 

lidem se zdravotním postižením (ORP 

Hustopeče – 24 klientů, přímo z Hustopečí 

je 6 klientů) ve výši 105.000 Kč 

22) Diecézní charita Brno-Oblastní charita 

Břeclav poskytnutí dotace na činnost 

Kontaktní centrum s terénním programem 

Břeclav - služba pro uživatele návykových 

látek a jejich blízké ve výši 25.000 Kč 

23) Sdružení rodičů při Gymnáziu T. G. 

Masaryka Hustopeče poskytnutí dotace 

na činnost Studentského parlamentu 

a podporu talentovaných žáků a studentů 

na Gymnáziu T. G. Masaryka ve výši 

10.000 Kč 

24) Římskokatolická farnost Hustopeče, 

poskytnutí dotace na rekonstrukci foyer 

společenského sálu v kostele sv. Václava 

a sv. Anežky České ve výši 50.000 Kč 

25) FOTOKLUB HUSTOPEČE z.s. poskytnutí 

dotace na činnost klubu – příprava 

a zpracování projektu „Hustopeče a okolí 

ve výtvarné fotografi i“ ve výši 10.000 Kč 

26) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s., 

poskytnutí dotace na vybavení skautské 

klubovny ve výši 10.840 Kč 

27) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj 

z.s., poskytnutí dotace na sociální služby 

Tísňová péče 30.000 Kč 

28) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace 

na platy trenérů v roce 2018 ve výši 

63.510 Kč. 

29) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace 

na nájemné a pokrytí provozních nákladů 

v roce 2018 ve výši 770.000 Kč 

30) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace 

na činnost a provozní náklady v roce 

2018 ve výši 320.000 Kč 

31) Prah – jižní Morava, poskytnutí dotace na 

poskytování služeb sociální rehabilitace na 

území Hustopeče ve výši 20.000 Kč 

32) Šachový klub Hustopeče z.s., poskytnutí 

dotace na činnost šachového klubu ve výši 

10.000 Kč 

Usnesení č. 42/84/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení rozpočtové opatření č. 1 pro rok 

2018. Po schválených úpravách činí:

Příjmy celkem - 298.361.000 Kč.

Výdaje celkem - 298.361.000 Kč 

Saldo příjmů a výdajů -109.134.000 Kč 

Financování - 109.134.000 Kč 

Usnesení č. 43/84/18: RM doporučuje 

ZM ke schválení přijetí úvěru ve výši 

45.000.000 Kč od České spořitelny, 

a.s. k fi nancování rekonstrukce ZŠ 

Komenského. 

Usnesení č. 44/84/18: RM bere na vědomí 

předběžnou informaci o stavu hospodaření 

MŠ Školní v roce 2017.

Usnesení č. 45/84/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení Zásady města Hustopeče pro 

tvorbu a čerpání fondu pro účastníky 

obřadu. Text zásad je přílohou zápisu.

Usnesení č. 46/84/18: RM schválila předloženou 

inventarizační zprávu o provedené 

inventarizaci majetku města Hustopeče 

za rok 2017. Rozdíly v evidenci a fyzickém 

stavu nebyly zjištěny. 

Usnesení č. 47/84/18: RM schválila vyřazení 

neopravitelného a neupotřebitelného 

majetku 

ORJ 201 - vodní hospodářství v celkové hodnotě 

115 804,39 Kč 

ORJ 251 - správa budov v celkové hodnotě 

18 723 Kč 

ORJ 255 - vnitřní správa v celkové hodnotě 

936 600,58 Kč 

ORJ 258 - MMG v celkové hodnotě 40 222,80 Kč 

ORJ 259 - pronajímaný majetek v celkové 

hodnotě 93 559,24 Kč.. 

Usnesení č. 48/84/18: RM schválila vyřazení 

1714 svazků literatury z fondu Městské 

knihovny v Hustopečích. Seznam 

vyřazovaných knih je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 49/84/18: RM bere na vědomí zápis 

ze Školské a kulturní komise z 19.12.2017. 

Náměty z  komise budou předány 

k  dalšímu využití org. složkám Marketing 

a kultura, a Městské služby

Usnesení č. 50/84/18: RM projednala navržené 

podmínky pro možnost udělování 

motivačního daru rodičům dětí při 

vítání občánků. Návrh včetně stanovení 

pravidel a podmínek postupuje k novému 

projednání i do dalších komisí rady. 

Usnesení č. 51/84/18: RM bere na vědomí Žádost 

Hustopečského vinařského bratrstva. Byla 

předána k posouzení předsedovi Vinařské 

komise Bc. …, a vedoucím org. složek města 

Ing. … (MaK) a Mgr. … (MMG).

Usnesení č. 52/84/18: RM schvaluje statut 

soutěžní výstavy vín O Hustopečskou pečeť 

2018. Statut je přílohou zápisu.

Usnesení č. 53/84/18: RM schvaluje statut 

Národní soutěže vín Velkopavlovické 

podoblasti 2018. Statut je přílohou zápisu.

Usnesení č. 54/84/18: RM schvaluje výpověď 

komisionářské smlouvy uzavřené s:

- Pálava card s.r.o. se sídlem Nádražní 537, 

691 67 Šakvice na prodej turistické karty

- … bytem 691 12 Boleradice … na prodej 

kalendáře na rok 2017 s názvem „Šohaji“

- … se sídlem Jana Moláka …, 690 03 Břeclav, IČ 

70293341 na prodej kalendáře 2017 „Toulky 

s paletou“ a knihy „Jaké tajemství znáš, že 

se usmíváš?“

- Firemním vínem s.r.o. se sídlem Hudcova 

588/70b, 621 00 Brno, IČ 293 00967 na 

prodej produktů Chuť Moravy

Usnesení č. 55/84/18: RM projednala možnost 

výpůjčky hřiště mezi TJ Hustopeče 

a FC Hustopeče, a považuje je za splnění 

podmínky pro poskytnutí dotace městem 

pro FC Hustopeče na úhradu nákladů 

pronájmu.

Usnesení č. 56/84/18: RM bere na vědomí 

výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

Bezpečnostní situace v  roce 2017 v  terito-

riu našeho obvodního oddělení je dle mého 

názoru velmi dobrá. V  rámci České republiky 

došlo k  významnému poklesu nápadu trest-

né činnosti, naše OOP je na tom stejně jako 

v  roce 2016. Velmi pozitivním jevem je celko-

vá objasněnost trestných činů, která za rok 

2017 činí 56,52 %, což je ve srovnání s  rokem 

2016 o 8,69 % více objasněných skutků. 

Vysvětluji si to především tím, že velké množ-

ství práce je uděláno v oblasti potírání drogové 

problematiky a neméně důležitá je i vyzrálost 

a získané zkušenosti policistů našeho obvod-

ního oddělení, jelikož průměrná délka služby 

se blíží k hranici 15 let.

V současné době OOP Hustopeče zahrnuje 

katastrální území o 376 km2. Na daném, území 

má trvalé bydliště cca 37 tisíc obyvatel. V obdo-

bí do 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bylo v  teritoriu 

šetřeno:

• 1 108 věcí zaevidovaných pod Č. j., nebo 

číslem sběrného archivu,

• 1 203 šetřených přestupků, 

• 391 šetřených trestných činů, z toho je 

celková objasněnost – 56,52 %.

V  nápadu trestné činnosti převažuje obec-

ná kriminalita, především majetková trest-

Bezpečnost na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2017
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MIKROREGION 
Ve Starovicích pochovali basu

Hustopečští si masopustního veselí užíva-

jí každý rok na Turhandlích, ale v sousedních 

Starovicích si tento lidový zvyk vyzkoušeli 

poprvé. V sobotu 10. února uspořádali fašanko-

vý průvod s pochováváním basy. „Nápad vzešel 

letos po mnoha letech, když jsme každoročně 

pořádali v tomto období maškarní ples. Ten 

měl zpočátku úspěch, navštěvovala ho spous-

ta lidí, ale nějak to upadalo a lidí bylo čím dál 

méně. A protože nemá cenu dělat akci pro akci, 

ale chceme místní do dění v obci zapojit, tak 

jsme přemýšleli nad tím událost oživit, případ-

ně nahradit. A výsledkem je letošní fašank 

a pochovávání basy, na jehož přípravách praco-

vala asi třicítka nadšenců,“ popsal průběh 

příprav starosta Starovic Antonín Kadlec.

Jak bývá na masopust zvykem, fašankové 

veselí trvalo celý den a bylo přesně takové, jaké 

má být - rozverné a nevázané, provoněné kobli-

hami, slaninou a pálenkou, nutnou pro zahřátí 

při celodenní obchůzce na mrazivém vzduchu. 

„Sešli jsme se už dopoledne a během dne jsme 

obešli celou dědinu, nic jsme nevynechali, což 

byl výkon v té zimě. Ale nepršelo, nesněžilo, tak 

se to dalo zvládnout,“ popsal průběh fašanko-

vého dne jeden z nadšenců Vilém Barák.

Po procházce celou vesnicí se průvod 

zastavil na nádvoří hospůdky, kde se místní 

sešli k pochovávání basy. Nechyběl pohřební 

průvod, svíce, kapela, smuteční řeč ani čestná 

salva místních myslivců.

Pochovávání basy je starobylý rituál, 

kterým kdysi končívalo masopustní období, 

a všichni se připravovali na dobu půstu. I ve 

Starovicích se basa pohřbila na znamení, že si 

na ni v následujících týdnech nikdo nezahraje. 

Při pochovávání se četly litanie, které vtipně 

reagovaly na aktuální dění v obci. 

Po posledním rozloučení se místní ohříva-

li u zabijačkových specialit, svařáku a dalších 

pochutin. „Děkuji všem, kteří se zapojili do 

příprav, moc jsme si to užili a doufám, že se 

nám dnes společně podařilo zadělat na novou 

tradici ve Starovicích,“ těšil se starosta Antonín 

Kadlec.                                                                                 -nov-
Maškarní průvod a pochování basy se vší parádou.
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ná činnost (zejména se jedná o krádeže věcí 

z nezajištěných vozidel a objektů).  Další složky 

jsou tzv. zbývající kriminalita (např. ohrožení 

pod vlivem návykové látky, zanedbání povinné 

výživy) a hospodářská kriminalita.

Významnou složkou trestní, ale i přestup-

kové činnosti jsou protiprávní jednání spojené 

s provozováním internetu. Jedná se o trestnou 

činnost, která je složitá na objasnění a samot-

né šetření. Je třeba apelovat na všechny obča-

ny, aby byli při sjednávání nákupu různých 

věcí přes internet ostražití a zboží hradili až po 

jeho doručení nebo nakupovali u prověřených 

prodejců. 

Trápí nás i případy v  oblasti mezilidských 

vztahů, většinou se jedná o přestupky na 

úseku občanského soužití. Evidujeme zvýše-

ný počet přestupků a trestných činů spoje-

ných s  jízdou motorovými vozidly pod vlivem 

alkoholu a drog. Rovněž je šetřeno i více věcí 

v souvislosti s výrobou a distribucí omamných 

a psychotropních látek. 

Z  evidovaných trestních a přestupkových 

věcí je nejvíce zatíženo město Hustopeče, 

Klobouky u Brna, Velké Pavlovice a Zaječí.

Ve sledovaném období roku 2017 jsme 

prošetřovali i závažné trestné činy (zločiny) 

jako:

• Loupež dle § 173 trestního zákoníků – celko-

vě 4 případy,

• Vydírání dle § 175 trestního zákoníku – 

celkově 6 případů,

• Znásilnění dle § 185 trestního zákoníku – 

celkově 2 případy,

• Pohlavní zneužívání dle § 187 trestního 

zákoníku – celkově 1 případ,

• Týrání osob ve společně obývaném bytě 

nebo domě § 199 trestního zákoníku – celko-

vě 1 případ.

V oblasti závažných trestných činů, zejmé-

na se jedná o násilnou a mravnostní krimina-

litu, bylo v roce 2017 šetřeno 38 trestných činů. 

Jejich objasněnost je více než 82 %.

Bezpečnostní situace v  teritoriu OOP 

Hustopeče je stabilizovaná, výsledky OOP 

v  roce 2017 byly z  mého pohledu lepší než 

v roce 2016 a opřeji si, abychom byli obdobně 

úspěšní i v  letošním roce. Na závěr bych chtěl 

všem spoluobčanům jménem OO PČR Husto-

peče poděkovat za případnou spolupráci.

Jiří Otáhal, vedoucí oddělení
(text redakčně zkrácen, celé znění na www.

hustopece.cz)
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Příměstský tábor centra volného času 

Pavučina se tento rok konal v  M-klubu. 

V prostředí plném barev a pomůcek na tvoření 

se sešla prima parta 17 táborníků, které vedly 

Hana Mokrá a Iveta Vodáková. „Hrajeme různé 

hry zaměřené na zvířata. Název letošního 

tábora je totiž Máme rádi zvířata a zábavnou 

formou se tak děti dozvědí nové informace 

z jejich života,“ uvedla pedagožka CVČ Iveta 

Vodáková. „Děti jsou hravé a výtvarné činnosti 

je baví, takže s nimi není žádný problém vyro-

bit cokoliv,“ dodala.

Každý den měli mladí táborníci naplněný 

nějakou zajímavou aktivitou. Tábor zahájili 

tvořením z  keramiky, do které tiskli obtisky 

zvířátek nebo jejich stopy a vytvářeli tak fosi-

lie. Potom si děti vyráběly trička nebo ještěrky 

a hady z kartonů. „Dělali jsme i jeskynní malby 

tak, jako pravěcí lidé,“ doplnila mladá táborni-

ce. „Moc se nám povedly,“ dodal druhý tábor-

ník. Děti se také zajely podívat na živá zvířátka 

do Zoologické zahrady v Hodoníně.

-ves- 
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Táborníci navštívili říši zvířat

HUSTOPEČE SE BAVÍ 
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Centrum volného času Pavučina pořádalo 

v  neděli 25. února tradiční karneval. Tento-

krát zavedl děti i rodiče do Doby ledové mezi 

neandrtálce a dinosaury. „Máme strašně rádi 

děti, hrajeme si s nimi a máme pro ně nachys-

taný program a spoustu dárků. Doba ledová 

je doba ledová,“ vysvětlil ředitel CVČ Pavuči-

na Petr Fridrich, převlečený za pračlověka 

s kyjem.  

Společenským sálem proudila hudba, děti 

běhaly, tancovaly a zapojovaly se do různých 

soutěží. Přehlídka kostýmů nabízela nepře-

berné množství pohádkových postav, zvířátek 

či robotů. „Tady je dětí, různých Harry Potterů, 

princezen… z toho se nejednomu neandrtálci 

zamotá hlava,“ pokračoval Fridrich.  

Také proběhl pokus o vytvoření největší 

bubliny na světě a děti navštívil i nejobávanější 

dinosaurus Tyranosaurus rex. Karneval vyvr-

cholil tombolou a většina malých návštěvníků 

neodešla s prázdnou.                                                                         -ves-

Karneval zavedl děti do doby ledové
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Už zase miluju… Divadelní show o dvou 

náruživých múzách byla čistě v  režii dvou 

zkušených hereček a výborných zpěvaček – 

Michaely Dolinové a Sandry Pogodové, které 

doplňoval multiinstrumentalista Václav Tobr-

man. Jejich chvílemi kabaretní představení se 

konalo ve středu 21. února ve společenském 

domě. „Hrajeme dvě múzy, ale každá máme 

jiný temperament. Já jsem lehkomyslná 

Melpomené,“ řekla Dolinová. „Já představuji 

tragickou múzu Euterpé,“ dodala Pogodová. 

„Ale nemyslete si, že je moc tragická. Nakonec 

se ukáže, že je s ní větší legrace než se mnou,“ 

pokračovala Dolinová. 

Múzy se ze všech sil snaží inspirovat muzi-

kanta, který jim ale odolává, protože dává 

před tvorbou přednost lásce. „Všichni víme, že 

každý správný umělec musí trpět, aby měl co 

ztvárňovat ve svém umění. Pokud jste v poho-

dě, tak ze sebe nic srdcervoucího nedostanete. 

A to my vysvětlujeme tomu pianistovi,“ řekla 

se smíchem Pogodová. „Myslím, si že předsta-

vení je i takovým zamyšlením nad tím, jak jsou 

múzy už za tu spoustu let, co existují, unave-

né,“ doplnila Dolinová.

A jak se cítil hudebník pod inspirativním 

nátlakem múz? „Inspirují mě, ale snaží se ve 

mně vyvolat pocit, že bych se měl trápit proto, 

abych něco hodnotného vytvořil, zatímco já 

mám pocit, že bych mohl tvořit i jiné hodnoty, 

jako je partnerský život, ale to se múzám nelí-

bí. Myslí si, že spokojený život bude kazit mou 

inspiraci,“ řekl multiinstrumentalista Václav 

Tobrman.

Představení mají herci na repertoáru už 

dva roky. Michaela Dolinová oslovila Sandru 

Pogodovou s tím, že by ráda hrála v předsta-

vení, kde by si společně zazpívaly. „Napadla 

jsem ji já, protože zpívám šansony a ráda jsem 

kývla. Jakub Zindulka nám pak napsal hru 

přímo na tělo,“ ukončila Pogodová. 

-ves-

Múzy se snažily inspirovat ze všech sil
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Představení pobavilo stovku diváků.

Těžko si představit více odlišné svátky, 

než barvami hýřící svatý Valentýn a usebra-

nou a odříkající popeleční středu. Přesto 

se 14. února oba svátky sešly v kalendáři 

a v Hustopečích se lidé scházeli jak na roman-

tické večeře, tak bohoslužby s udílením popel-

ce a přednášky o manželství v rámci právě 

probíhajícího Národního týdne manželství. 

V kostele svatého Václava se věřící sešli 

k udělování popelce. „Popeleční středou nám 

začíná postní období,  na znamení pokání 

jsou lidé označeni křížem z popele spálených 

kočiček, který nám má připomenout naši 

smrtelnost a pomíjivost všeho, co zakoušíme,“ 

vysvětlil děkan Jan Nekuda. Spojení popeleční 

středy a svátku Valentýna není pro Jana Neku-

du tak rozporuplné. „I letošní poselství papeže 

Františka se dotýká tématu lásky, když mluví 

o ochladnutí lásky a zamrznutí srdce, kdy se 

stává, že člověk dává přednost jenom sám 

sobě a svým zájmům a zapomíná na druhého, 

zapomíná na svou rodinu," shrnul Nekuda.

„Myslím si, že těch 40 dní do Veliko-

noc  máme skvělou příležitost zapracovat 

nejen na vztazích obecně, ale také třeba na 

svých manželstvích, která kolikrát nefungu-

jí úplně ideálně. Neuvědomujeme si, že je 

potřeba o ně neustále pečovat,“ řekla Kateřina 

Rybáriková, která je nadšenou propagátorkou 

Národního týdne manželství. „Od té doby, co 

jsem se dozvěděla o Národním týdnu manžel-

ství, se každý rok snažím nějak do něj zapojit 

a uspořádat větší nebo menší akci. Letos to 

vyšlo právě na Valentýna,“ popisovala Rybá-

riková důvod uspořádání přednášky Bořiči 

mýtů, která se konala v místní kavárně.

Ať už jste letošní středu 14. února strávili 

jakkoliv, představitelé církví v Hustopečích se 

shodnou na tom, že je to zvláštní příležitost 

zahájit období vlastního růstu a budování 

lepších vztahů v rodinách, na pracovištích 

i mezi přáteli.                                                                       -nov-

Fo
to

: 2
x 

V
er

on
ik

a 
N

ov
ák

ov
á

Růže nebo popel? Jak jste oslavili Valentýna?

Odlišené akce přinesly stejné zamyšlení.
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Z kaple zazněla modlitba za svobodu 
V týdnu od 18. do 25. ledna se po celém 

světě křesťané z různých denominací modlili 

za jednotu křesťanů. I v Hustopečích se před-

stavitelé místních církví a sborů sešli ke společ-

né modlitbě. A to v neděli 21. ledna v kapli 

svaté Anežky České. 

Zvláštním hostem na společné bohoslužbě 

byl farář Církve československé husitské v Brně 

Miroslav Kubíček. „Nejsem zde poprvé, naše 

církevní obec je poměrně rozsáhlá a Hustope-

če nejsou od Brna daleko, takže sem jezdívám. 

A jsem rád, když vidím, že tady v Hustopečích 

ta ekumenická spolupráce a dialog mezi círk-

vemi funguje,“ vysvětlil Kubíček.

Během bohoslužby, jejímž hlavním téma-

tem byla prosba za dar osvobození a svobody, 

církevní představitelé několikrát zopakovali 

důležitost jednoty a svornosti. „Naším úkolem 

není čekat na to, až teologové vysvětlí všech-

ny sporné otázky. Naším úkolem je ukázat, 

že i navzdory odlišnostem věříme v jednoho 

Boha a jsme schopní a ochotní být za jedno 

a vzájemně si pomáhat,“ pronesl během boho-

služby pastor Apoštolské církve Karel Fridrich.

„V těch čtených textech, které se dnes 

společně modlíme, a které připravili věřící 

z Karibiku, je krásné přirovnání, kde se říká, že 

bychom měli všechny řetězy otroctví proměnit 

v pouta lásky," popisuje Kateřina Rybáriková, 

kazatelka Českobratrské církve evangelické. 

Podobná modlitební setkání se v Hustope-

čích konají několikrát do roka a budou pokra-

čovat i nadále. „V loňském roce jsme se takto 

sešli třikrát a vždy jsou to velice příjemná 

setkání,“ doplnil děkan Jan Nekuda. 

-nov-

Modlitba za jednotu křesťanů.
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Mucha konečně v  Hustopečích! Tak zněl 

název poslední přednášky, kterou pořádalo 

Městské muzeum a galerie Hustopeče. Odka-

zoval k návratu Muchovy kresby zpět do města, 

pro které byla vytvořena. Muzeum nechalo 

vyhotovit faksimilii, která bude součástí pláno-

vané expozice o Alfonsu Muchovi. O jejím 

vytváření přijel přednášet restaurátor Pavel 

Klimeš. „Specializuji se na restaurování obrazů 

na plátně a na dřevě. Také na polychromované 

plastiky,“ uvedl Klimeš. 

V roce 1906 zhotovil Alfons Mucha pero-

kresbu dívky určenou na podílní list druž-

stva Národního domu v Hustopečích.  Dívka, 

s lipovým věncem na hlavě a s úlem v levé 

ruce, v kyjovském kroji připomíná doznívají-

cí plakátovou produkci Muchova pařížského 

období. Vytvořit přesnou faksimili byl nároč-

ný proces. „Technologie musela být téměř 

identická. Papír jsem musel uměle „zestařit“ 

tak, aby vypadal přes sto let starý. Kresebný 

materiál jsem identifi koval jako tuš. Hledal 

jsem i vhodný instrument na kreslení, kterým 

se ukázalo být tzv. dámské násadkové pero. 

Obával jsem se, že už nebude existovat, ale 

podařilo se ho najít. Při samotné kresbě bylo 

záludné to, že vlasové i mnohem silnější linie 

byly dělány stejným perem. Vyzkoušel jsem 

metodu přítlaku na pero a modlil jsem, abych 

na závěr neudělal kaňku. Musel bych začít 

znovu,“ popsal cestu k hotové faksimili Klimeš. 

Vytvořit faksimili trvalo téměř dva měsí-

ce. Kresbu provází Muchova silně stylizovaná 

dekorativnost, virtuózní kresebný přednes 

a všudypřítomný secesní rostlinný i geomet-

rický ornament. „Je to bravurní kresba. Mucha 

byl v době, kdy ji maloval, už zralý a etablova-

ný umělec. Je to naprosto dokonalá záležitost. 

Měl jsem tu čest se vtělit do mistra a pokusit se 

ho velmi pokorně napodobit,“ řekl Klimeš. 

O přednášku byl veliký zájem, návštěvníci 

se do přednáškového sálu muzea téměř neve-

šli. 

-ves-

Muzeum pořídilo faksimili Muchovy kresby
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Faksimile bude součástí nové expozice.

Městské muzeum a galerie Hustopeče 

chce návštěvníkům přinášet nové zážitky, 

podněty a zamyšlení, proto přichází s  další 

nabídkou  atraktivních výstav. Kromě tradič-

ních, pravidelně se opakujících expozic, jako 

jsou například výstavy studentů místních 

škol, Fotoklubu Hustopeče nebo výtvarného 

spolku Alfons, připravuje galerie mimořádné 

události. „Prvního března začala výstava Pod 

povrchem ornamentu. Vychází z  dlouhodobé 

spolupráce s Kristýnou Petříčkovou, která vede 

ateliér Design oděvu na Univerzitě Tomáše 

Bati ve Zlíně,“ uvedla vedoucí muzea Soňa 

Nezhodová. Na výstavě se kromě pedagožky 

představuje i několik jejích studentů. „Prezen-

tují oděvní i šperkařskou tvorbu. Poprvé zde 

vystavuje místní rodačka Adéla Malendová 

svůj koncept luže. Výstava je vrcholem naší 

národopisné činnosti, protože každoročně 

pořádáme seminář zaměřený na rekonstrukci 

kroje a možnosti jeho aplikace v praxi,“ dodala. 

Největší výstava se vždy  koná během 

letních prázdnin. Autorská expozice muzea 

ponese název Hustopeče před sto lety. „Divá-

ci se seznámí s  tím, jak proběhly události 

vzniku Československa v  Hustopečích, co tato 

éra pro město znamenala a jakým způsobem 

se její stopy dochovaly do současnosti. Na 

výstavě spolupracujeme s Fotoklubem Husto-

peče,“ vysvětlila Nezhodová. Tato výstava 

bude zároveň odkazovat k  letošnímu stému 

výročí vzniku Československa, které je pevně 

spjato s  prezidentem T. G. Masarykem, proto 

bude doplněná o fotografi e z jeho legendární 

návštěvy z roku 1924, která se jmenovala Prezi-

dent mezi svými. 

Podzim v  galerii se ponese ve znamení 

přeshraniční spolupráce, tentokrát s  uměl-

ci ze Slovenska. „V září se představí keramik 

a výtvarník Andrej Frič a v  říjnu kaligrafi čka 

Pavla Šoltisová a šperkař Karol Weisslechner,“ 

řekla Nezhodová. 

Muzeum návštěvníkům dále nabízí i dvě 

stálé expozice: Dějiny města a Hustopečské 

trhy. Druhá jmenovaná výstava je zaměřená 

na tradici hustopečských trhů, které patřily 

k  nejslavnějším na Moravě. Její součástí jsou 

i rekonstrukce krojů a nově je zde i kroj husto-

pečských měšťanů.  

Navíc se bude otevírat třetí stálá výsta-

va. „Vrchol tohoto roku bude otevření stálé 

expozice Osvobození 1945, které by se mělo 

uskutečnit 16. dubna, což je výročí osvobození 

města,“ podotkla Nezhodová. Expozice bude 

obsahovat sbírku, kterou celoživotně komple-

toval Jaroslav Babáček. Navíc bude doplněná 

o libreto, interaktivní prvky, které zaujmou 

děti, a informace o vojácích, kteří se na osvo-

bození podíleli. „Výstava se bude snažit o to, 

aby si každý návštěvník dokázal představit, jak 

to tehdy vypadalo. Jakou oběť přinesli osvo-

boditelé, kteří jsou dnes neznámí,“ uzavřela 

Nezhodová.                                                                        -ves-

Muzeum otevírá stálou expozici a plánuje nové výstavy
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V expozici Hustopečské trhy je k vidění kroj 
hustopečských měšťanů.

Březen – měsíc čtenářů

středa 28. 2. - 26. 3.

Burza knih Čtenáři čtenářům

čtvrtek 1. 3. - 29. 3. 

Prodejní výstava obrazů PRO RADOST

čtvrtek 8. 3. 17.00

Beseda s Hanou Hindrákovou 

úterý 13. 3. 16.00

Literární kavárna s Michaelou Klevisovou

středa 14. 3.9.30 

Hrátky s pamětí

sobota 17. 3. 10.00 

Přednáška Apiretapie 

středa t 22. 3. 17.00 

Přednáška Včelí produkty v léčitelství
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Tučňák, Fantomas, zebra, pirát, čarodějni-

ce, jeptiška nebo vězeň se v sobotu dopoledne 

procházeli po Hustopečích. Jedinečnou příle-

žitost vidět průvod masek nabídl už desátý 

ročník hustopečského masopustu, který se 

konal v sobotu 3. února. Myšlenka na pořádá-

ní akce vznikla u dvou místních podnikatelů 

– Martina Macho a Daniela Vodáka. „Pánové 

chtěli udělat nějakou akci v  zimě, kontrast 

k  plesům, kde by se lidé mohli sejít, pobavit 

a pokoštovat,“ uvedla organizátorka Veronika 

Kuklová.

Během let se z  masopustu stala oblíbe-

ná zimní kratochvíle, kterou si nenechají ujít 

stovky návštěvníků. Zábavný program zahá-

jil Franta Uher, z  pódia vyhrávala cimbálová 

muzika a vystoupil i Jožka Šmukař. Zahřát se 

návštěvníci mohli zabíjačkovou polévkou, 

která byla zdarma, a také jinými tradičními 

dobrotami. „Restaurace Rustikal každoročně 

prodává zabíjačkové pochutiny, je tu několik 

stánků s  kávou, pendreky, vata, francouzské 

palačinky nebo trdelníky,“ doplnila sortiment 

Kuklová.   

Úderem poledne se otevřely vinné skle-

py a masopustní veselí se přesunulo do nich. 

„Letos své víno nabízí 11 vinařů v  devíti skle-

pech. Je to díky tomu, že dalším spoluor-

ganizátorem akce je Hustopečské vinařské 

bratrstvo,“ řekla Kuklová.  

Jako každoročně byl výtěžek z tomboly 

a dobrovolného vstupného určen na dobročin-

né účely. „Částka jde vždy na dobrou věc. Letos 

jsme se rozhodli podpořit právě Hustopečské 

vinařské bratrstvo, protože se jedná o obno-

vený spolek, který chce pořádat mnoho akcí 

na podporu vinařské kultury v  Hustopečích,“ 

uzavřela Kuklová. 

-ves-
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Turhandle žily masopustem

Čtenářskou soutěž Lovci perel pořádá 

Městská knihovna Hustopeče již pátým 

rokem. Za každou přečtenou knihu označe-

nou znakem perlorodky dostane dítě perlič-

ku. Navíc může ulovit další perly za vyplnění 

bonusových otázek. Každoročně se do soutě-

že zapojí více než padesát mladých čtenářů. 

Ve středu 21. února se konalo slavnostní 

vyhlášení výsledků soutěže za rok 2017. „Vloni 

se zúčastnilo 67 dětí a nasbírali přes 770 perli-

ček, což je krásný počet,“ řekla knihovnice Jana 

Unverdorbenová. Učebna knihovny se zapl-

nila dětskými čtenáři, některé doprovázeli 

rodiče. Lovci perel si odnášeli velké gratulace, 

perlové náramky, ti úspěšnější i perlové náhr-

delníky. Nejdelší z  nich patřil Jitce Stritzlové 

a čítal 93 perliček. „Jitka se snažila, opravdu 

hodně čte a my jsme za to velmi rádi,“ podo-

tkla Unverdorbenová.

Stát se lovcem perel může každé dítě, nový 

ročník soutěže odstartoval v  lednu a bude 

opět trvat do konce roku. „Budeme velmi rádi, 

pokud se děti zapojí. Čtení je důležité a soutěž 

je taková „dva v jednom”: za přečtenou knížku 

získají perlu a mohou o ní napsat do čtenář-

ského deníku, mohou ji prezentovat ve škole 

spolužákům a navnadit na soutěž další čtená-

ře,“ uvedla Unverdorbenová.

Čtenáři ozdobení perličkami jako své 

nejoblíbenější knížky například doporučili 

Klub tygrů od Thomase Breziny, Prevítovi od 

Roalda Dahla, Čarodějnici Hermínu od Ann 

Rocardové a všechny knihy od Astrid Lindgre-

nové.                                                                                              -ves-

Děti se ponořily do hlubin příběhů a lovily perly
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Děti nasbíraly přes 770 perliček.

Vyhodnocení soutěže Lovci perel 2017

1. Stritzlová Jitka 93 perel

2. Soukopová Laura 64 perel

2. Kořenek Tomáš 64 perel

3. Kořenková Monika 61 perel

4. Odvářková Lenka 50 perel

5. Stritzl Martin 43 perel

6. Kučera Vítek 31 perel

7. Chrástka Adam 29 perel

8. Chrástka Tomáš 27 perel

9. Ziaťková Anežka 25 pere

10. Rojka David 22 perel

Městská knihovna Hustopeče pořádala 1. 

února přednášku, která zavedla návštěvníky 

do Země vycházejícího slunce. Manželé Jiří 

a Alena Márovi jsou nadšení cestovatelé a také 

autoři cestopisů. Přednášejí o svých zážitcích, 

krásách navštívených míst a odlišnostech 

kultur. „Pro nás je cestování práce i koníček. 

Cestujeme už 13 let. Kromě knížek tvoříme 

dokumentární fi lmy a spolupracujeme s tele-

vizí i rozhlasem,“ uvedl Jiří Mára. 

Cestovatelé navštívili více než 50 zemí po 

celém světe. „Naším cílem je poznat ze země 

všechno zajímavé. Snažíme se bydlet přímo 

u místních lidí, cestovat po přírodě i městech. 

Věnujeme se věcem, které jsou pro danou 

zemi typické,“ vysvětlil Mára. 

Manželé přijeli do Hustopečí pobesedovat 

o své cestě po Japonsku, kde strávili tři týdny. 

„Ze čtyř velkých ostrovů jsme procestovali tři. 

Bydleli jsme v  japonské rodině, proto máme 

spoustu zážitků. S  návštěvníky přednášky se 

projedeme šinkanzenem, podíváme se na 

opice koupající se v termální vodě i na zápas-

níky sumo,“ prozradil Mára.    

Rozdílů mezi Japonskem a Českou republi-

kou je spousta. „Překvapilo nás, že uprostřed 

rodinného domu mají ohniště, kterému říkají 

irori, a také konzumace syrových ryb. Po chvíli 

jsme si na stravu zvykli, ale problém nám dělal 

mořský ježek,“ řekl Mára.  

Přednáška byla doplněná pestrou projekcí 

fotografi í a videí. Některé z cestopisů manželů 

Márových si můžete zapůjčit v knihovně.    -ves-

Přednáška zavedla návštěvníky do Japonska
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Hustopečské mandloňové sady ležely 
koncem února pod sněhem, ale přípravy na 
Slavnosti mandloní a vína jsou už v  plném 
proudu. Největší jarní událost se bude konat 
v  sobotu 24. března tradičně na čtyřech 
hlavních místech: na Dukelském náměstí, 
v  mandloňových sadech, v  domě U Synků 
a ulici Na Hradbách. 

„Do mandloňových sadů povedou z husto-

pečského náměstí tři trasy dlouhé sedm, 

jedenáct a osmnáct kilometrů. Turistům 

nabídne po cestě občerstvení Ovčí bar, ve 

kterém si můžou pochutnat na opečeném 

špekáčku a dalších drobných pochutinách. 

Delikatesy z mandlí zase ochutnají ti, kteří 

dorazí k rozhledně,“ uvedla vedoucí marketin-

gu a kultury Jana Hrádková. Pro zájemce jsou 

na trase opět připraveny zastávky, kde mohou 

plnit různé úkoly, za které na ně na rozhled-

ně bude čekat zasloužená odměna v podobě 

mandlovice nebo solených mandlí a překvape-

ní pro děti.

Dalším hlavním dějištěm bude  ulice Na 

Hradbách, kde otevře své sklepy 13 místních 

vinařů. Pro návštěvníky budou mít připravený 

program i občerstvení. Sedm dalších vinařů 

otevře stánky na nádvoří  domu U Synků, kde 

dobrou náladu podpoří cimbálová muzika. 

V městské galerii v domě U Synků bude zdar-

ma ke zhlédnutí výstava pedagoga a studentů 

ateliéru Design oděvu z univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně, na které 

představí oděvy a šperky inspirované tradiční 

lidovou kulturou.

Program na  Dukelském náměstí  bude 

mít v tomto roce úplně nový ráz zaměřený 

na gurmánské zážitky v podobě ochutnávek 

mandlových pokrmů. „Na návštěvníky budou 

čekat kuchařské show, soutěž jedlíků, vystoupí 

děti z mateřských škol i folklórního souboru 

Krajcárek. Kulturní program doplní kapely 

Hrdza a Red Socks Orchestra,“ uvedla Hrádko-

vá.

Letos bude vstup na Dukelské náměstí 

zpoplatněn.  Na místě bude stát 100 korun, 

v předprodeji 80 korun. Děti do patnácti let 

mají vstup zdarma, senioři a studenti zaplatí 

50 korun. „Vstupné zahrnuje celý program, 

každý návštěvník obdrží materiály s progra-

mem, mapu vycházky mandloňovou stez-

kou na rozhlednu a kartičku na plnění úkolů 

během cesty na rozhlednu,“ řekla Hrádková. 

Navíc každý platící návštěvník získá recept, 

který kuchař Petr Erin Kováč uvaří v rámci 

jedné z jeho kuchařských show přímo na 

pódiu. „Věřím, že program je nastavený tak, že 

si vybere každý. Ať už dáváte přednost kultu-

ře, turistické vycházce nebo chcete ochutnat 

mandlové menu v restauracích, gastrozóně na 

náměstí nebo výborná vína místních vinařů,“ 

dodala.

Přivítat jaro jezdí každoročně na Slavnosti 

mandloní a vína tisíce lidí, což s sebou přináší 

určitá dopravní omezení. „Počítáme se záchyt-

ným parkovištěm  u společnosti 

Agrotec, od kterého bude na 

náměstí jezdit kyvadlová doprava. Budeme 

se snažit, aby vše probíhalo bez komplikací, 

abychom si Slavnosti mandloní a vína všichni 

užili,“ uzavřela Hrádková.                                             -ves-

Mandloně a víno oslaví svůj svátek v Hustopečích již posedmé
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Jaro budou vítat květy mandloní.

Gastro zóna nabídne mandloné speciality.

UZAVÍRKY v době

Slavnosti mandloní a vína

Slavnosti mandloní a vína se v Hustope-

čích uskuteční v sobotu 24. března. Hlavním 

dějištěm budou mandloňové sady, ulice 

Na Hradbách a Dukelské náměstí včetně 

přilehlých ulic. Právě zde přinesou slavnosti 

vyloučení provozu a určitá omezení.

Od pátku 23. března od 6.00 hodin do 

soboty 24. března do 20.00 hodin bude 

uzavřeno velké parkoviště 

na Dukelském náměstí.

V den konání akce je program na náměstí 

naplánovaný od 9.00 do 17.00 hodin, vstup 

bude možný pouze po zakoupení vstupenky. 

Rovněž zde bude platit zákaz vjezdu auto-

mobilů.

Obyvatelé Dukelského náměstí, Mrštíko-

vy, Kosmákovy a Smetanovy ulice budou mít 

na náměstí vstup volný po předložení občan-

ského průkazu.

Pro pracovníky, kteří budou v sobotu 

v provozovnách na Dukelském náměstí, 

můžou vedoucí prodejen vyřídit na omeze-

nou dobu propustky. Více informací o této 

variantě získáte u paní Martiny Ondrové,

ondrova@hustopece.cz, tel.: 519 441 088, 

budova staré pošty, dveře č. 527.  

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Jana Hrádková,

vedoucí Marketingu a kultury města Hustopeče

Sledujte www.slavnosti-mandloni.cz

Slavnosti mandlo-

ní a vína se blíží 

a s nimi i oblíbená soutěž 

o nejlepší recept na mandlo-

vý dezert.   

CHCETE SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?  

Přihlaste se  do 18. března na email:  kultu-

ra@hustopece.cz.  V emailu uveďte své 

jméno, příjmení, telefonní kontakt, název 

dezertu a zašlete úplný recept soutěžního 

jídla. 

Podmínka pro 

přihlášení je, že dezert 

musí v jakékoliv formě 

obsahovat mandle.

V den konání Slavnosti mandloní a vína 

přinesete hotový dezert. Soutěžní jídlo 

bude hodnotit porota, jejímž předsedou 

bude kuchař Petr Erin Kováč. Na vítěze čeká 

mandlová odměna.

Zapojte se do soutěže
o nej…   mandlový dezert
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
březen 2018

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

pá  16. 3.  9.00 Nosá kova dobrodružství – Hravé divadlo Brno,
divadelní pohádka pro d ti MŠ, ZŠ a ve ejnost. 

so  24. 3.  9.00 Slavnosti mandloní a vína. Dukelské nám stí 
a mandlo ové sady. Kucha ské show, degustace 
mandlových pokrm , jarmark s programem, 
vycházka mandlo ovou stezkou na rozhlednu, 
otev ené sklepy. Vstupné: p edprodej 80 K ,
na míst  100 K . TIC Hustope e. 

P ipravujeme:
pá  13. 4. 19.30  Minipárty s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským.

Zcela nová talk show na motivy televizního po adu 
Všechnopárty. Spole enský d m Hustope e. 
P edprodej TIC Hustope e.

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

pond lky   10.00 Cvi ení s Cipískem
t  1. 3.  10.00 Výtvarná výchova – ješt rky a hadi.
t  8. 3.  10.00 Výtvarná výchova – zají ek.  
t  15. 3.   10.00 Výtvarná výchova – velikono ní vají ko.   
t  22. 3.  10.00 Výtvarná výchova – slepi ka.  

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 28. 2. - 26. 3. Burza knih tená i tená m. Knihovna. 
t 1. 3. - 29. 3.  Prodejní výstava obraz  PRO RADOST. Obrazy

z Galerie 99 manžel  Vojtkových. Vestibul knihovny.
t  8. 3.  17.00 Beseda s Hanou Hindrákovou o jejím románu

Smrtící byznys. Hlavním tématem je problematika 
falešných lék . U ebna knihovny. 

út  13. 3. 16.00 Literární kavárna s Michaelou Klevisovou,
autorkou knih s detektivní zápletkou. Knihovna.

st  14. 3. 9.30  Hrátky s pam tí v rámci Národního Týdne
trénování pam ti. U ebna knihovny.

so  17. 3. 10.00  P ednáška Apiretapie - význam v ely, v elích
produkt  a jejich lé ebné ú inky. P ednáší 
MUDr. Jana Hajdušková. U ebna knihovny.

t  22. 3. 17.00  P ednáška V elí produkty v lé itelství (mate í
kaši ka, v elí jed). P ednáší Jan Strouhal. Knihovna

t 1. 3. – 1. 4.  Pod povrchem ornamentu. Výstava prací 
pedagoga a student  Ateliéru Design od vu 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlín  inspirovaných 
tradi ní od vní kulturou.
Vernisáž se uskute ní 1. 3. 2018 v 17:00 hod.

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

úterky  16.30 Odpoledne plné her - jídelna Penzionu.
st edy   16.30 Tan írna na stará kolena - spole enský d m.

Mikulov, Svobody 2
tel.: 724 784 720

Břeclav, Čechova 13
tel.: 724 784 721

www.topoptik.cz

Hustopeče, Smetanova 1
tel.: 724 558 757

MÁME ŘEŠENÍ NA VAŠE POHODLNÉ VIDĚNÍ NA POČÍTAČ I MOBIL

PLATÍ DO KONCE BŘEZNA 2018

Pohořelice, Nám. Svobody 1613
tel.: 724 784 719

NECHTE SI

ZMĚŘIT ZRAK
ZDARMA

BOLESTI HLAVY

ZARUDNUTÍ OČÍ

PÁLENÍ OČÍ

ŘEZÁNÍ OČÍ
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 12. 3. / 26. 3.
Papír, plast, nápojové kartony: 6. 3.  Bioodpad: 5. 3./19. 3. 

SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál M stských služeb Hustope e, Nádražní 37
Slouží k likvidaci jiných druh  odpad .
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

SPOZAM krytý plavecký bazén tel.: 702 204 660, 702 204 600
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

SPORT

KRYTÝ BAZÉN Po – Pá 06.00 –  8.00  ranní plavání
 Po – Pá 14.00 –  20.00  dle aktuálního rozpisu 
 So – Ne 14.00 –  19.00

Aktuální informace na www.spozam.cz,
na facebooku nebo na tel.: 702 204 600.

30. 3. státní svátek 14.00 - 19.00  2. 4. státní svátek - zav eno

t  8.3. 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
www.zahradkari.cz/zo/hustopece

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

st  14. 3.  14.00  lenská sch ze organizace. Všechny leny srde n
   zveme. Spole enský d m Hustope e. 

pá  2.3. 20.00 Rock please. 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. Po ádá Moravský rybá ský svaz,
místní organizace Hustope e. Hraje kapela 
Madusong, Spole enský d m Hustope e, 
Herbenova ulice, p edprodej vstupenek v prodejn  
Rybá ské pot eby Foret.

PLESOVÁ SEZÓNA 2018

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

pá 9. 3. – 10. 3.  Duchovní obnova. Povídání o Ví e, nad ji a lásce
   s otcem Davidem Ambrožem.

FUTSAL
so  3. 3. 20.00  TJ Agrotec Hustope e – Atraps Brno B 
so  17. 3. 20.00  TJ Agrotec Hustope e – FPO Blansko
so  31. 3. 20.00  TJ Agrotec Hustope e – FFT Vinohrady
HÁZENÁ
ne  18. 3.  14.00 Legata Hustope e – Sokol Vršovice (I. liga)
VOLEJBAL
ne  25. 3. 9.00 Krajské kolo minivolejbalu
   M stská sportovní hala Hustope e, ul. Šafa íkova.
STOLNÍ TENIS
pá  9. 3. 18.00  TJ Agrotec Husto. C - Sokol Kobylí B (kraj. sou. II. t .)
so  10. 3. 10.00  TJ Agrotec Husto. C - Sokol Rakvice (kraj. sou. II. t .)
pá  23. 3.  18.00 TJ Agrotec Husto.  - Sokol Vracov B (kraj. sou. I. t .)
so  24. 3.  10.00  TJ Agrotec Husto. - Sokol Lanžhot B (kraj. sou. I. t .)
so  24. 3. 15.00  TJ Agrotec Hustope e - DTJ Hr. Králové (I. Liga)
ne  25. 3. 10.00 TJ Agrotec Hustope e - Sokol Hr. Králové (I. Liga)

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

ne  4. 3.  13.45 Bruslení – zájezd na stadion do B eclavi.Odjezd
z AN. Ledová plocha 14.30 - 15.30. P ísp vek 
50 K  (i s vlastní dopravou). Po ádá CV  Pavu ina.

ne  18. 3.  13.45 Bruslení – zájezd na stadion do B eclavi.Odjezd
z AN. Ledová plocha 14.30 - 15.30. P ísp vek 
50 K  (i s vlastní dopravou). Po ádá CV  Pavu ina.

st 28. 3. 19.00 Promítej i ty. Promítání  lmu z festivalu dokumentár-
   ních  lm  o lidských právech Jeden sv t. M-klub.

Vstupenky koupíš na 
slavnostibreclavskehopiva.cz

BURGERY PIVNÍ SPECIÁLY PROHLÍDKY PIVOVARU

MIG 21/ŠKWOR
RYBI KY 48/DYMYTRY

DAVID STYPKA & BANDJEEZ/PSH

XINDL X/COCOTTE MINUTE
SKYLINE/JOHN WOLFHOOKER

JEN DO 31. 3.
350 Kč09/06/2018
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E-mail: 
Zavolejte nebo pošlete sms. Ozvu se vám.
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Abychom pomohli rodičům i dítěti zvlád-

nout psychicky náročné období, jakým je vstup 

do MŠ, nabízíme pro děti, které   ještě nena-

vštěvují mateřskou školu,  adaptační program 

pod názvem Školička pro maláčky.

Připravujeme dítě na školku – rodič se svým 

dítětem navštěvuje mateřskou školku ještě 

před zahájením pravidelné docházky, zúčast-

ňují se společně života ve školce vždy  jednu 

hodinu týdně, kdy je pro ně připraven program, 

který je sestaven tak, aby korespondoval s 

činnostmi, kterými se bude dítě zaměstnávat 

po nástupu do MŠ.

Také se blíží zápisy do základních škol. V 

rámci zkvalitnění přípravy dítěte do školy jsme 

zahájili 12. února kroužek Předškoláček zamě-

řený na edukativně stimulační učení.

Kolektiv MŠ U Rybiček

Školička pro maláčky a Předškoláček jsou 
v plném proudu.

Děti se připravují na nové etapy životaOslava masopustu

Kde se něco děje? V naší školce Pastelce!

Polytechnická výchova v Pastelce

Masopust je obdobím legrace, veselí a 

hostin. Děti v MŠ U Rybiček se na toto veselé 

období připravovaly celý týden. V rámci téma-

tu Masopust vyráběly masky zvířátek a klaunů, 

pekly koblihy a milosti. Pomocí her a výtvar-

ných činností rozvíjely myšlení, řeč, tvořivost 

a fantazii. Na závěr tématu jsme uspořádali 

pro děti masopustní veselici s klaunem Čikem. 

Děti v kostýmech si s klaunem užily dopoledne 

plné her, soutěží, zpěvu a tance. Na závěr na ně 

čekala v každé třídě bohatá masopustní hosti-

na. Cílem bylo seznámit se s lidovými tradi-

cemi v období masopustu a společně prožít 

radost a veselí. Tento cíl se mám podařilo napl-

nit, což nám potvrzovaly radostné tváře dětí.

Kolektiv MŠ U Rybiček

Rodinné vánoční období už bylo za námi a 

my jsme se zase těšili na zábavu v naší školce. 

V  lednu jsme zašli do knihovny na vzdělávací 

předčtenářský program. Ve školce jsme přiví-

tali divadélko Šikulky s  jejich pohádkami. 

Mnoho nového se děti dozvěděly v  programu 

Zdravé zoubky. Předškoláci se těšili na první 

lekci Malý architekt z  projektu VUT Brno. No 

a pak už vzhůru k  masopustu! Na karnevale 

v  naší školce se sešlo nepřeberné množství 

krásných kostýmů: všemožní superhrdinové, 

baletky s  vílami, pohádkové postavičky v  čele 

s  Minnie či Popelkou, kuchtíci a hasiči, čaro-

dějnice i ninjové. Klaun Čiko děti bavil téměř 

dvě hodiny, zval je k  tanci i lákal k  soutěžení. 

V  přetahované se utkaly křehké princezny 

i drsní kovbojové. Přidáváme fotku z karneva-

lového veselí. Následující únorový týden začal 

pro změnu hudebním představením Veselý 

kolotoč. Takže u nás opravdu platí, že se pořád 

něco děje. Souhlasíte? 

Kolektiv MŠ Pastelka

Právě jsme zahájili tříměsíční společný 

vzdělávací program s  Vysokým učením tech-

nickým Brno. Budeme společně poznávat práci 

inženýrů, architektů a stavitelů. První lekce 

proběhla v  únoru ve třídě předškoláků. Měla 

název Malý architekt. Děti byly hravou formou 

seznámeny s  povoláním architekta: kdo to je, 

co dělá, proč a jak? Předškoláci pracovali na 

koberci společně i jednotlivě. Skládali puzzle 

- město, ze stavebnice lego složili každý svůj 

dům. Po vysvětlení podle obrázkového sché-

matu a motivaci pochopili, že každý dům má 

základy, zdivo, příčky aj. Zkoušeli si ve větší 

skupince složit a postavit základy domu podle 

schématu. A poté už hravě zvládli postavit celý 

dům podle projektu. Každou stavbu zkontro-

loval stavební dozor – malý panáček igráček.

Děti byly velmi aktivní, zvídavé, moc je to 

bavilo. Za odměnu dostaly diplom Malého 

architekta. Už se těšíme na další lekce Malý 

inženýr a pokračovací Malý architekt.

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ U RYBIČEK

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA

Děti v kostýmech bavil klaun.
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Dopoledne plné vědy
Na Nádražce jsme zažili dopoledne plné 

vědy s Úžasným divadlem fyziky. Představe-

ní pro první stupeň neslo název Oheň, země, 

voda, vzduch. Víte, proč horkovzdušné balóny 

létají a proč železné lodě plavou? Jakou sílu má 

vzduch, který nás obklopuje? Kdy nejde papír 

zapálit sebevětším plamenem? Žáci viděli 

množství fyzikálních pokusů, kdy některé z 

nich vypadaly jako kouzla. Jejich podstatu si 

vysvětlili a snadno pochopili. Představení pro 

žáky druhého stupně se jmenovalo Jednou 

provždy nehoří! Oheň je krásná kombinace 

fyziky a chemie. Co všechno hoří a proč lze vše 

hasit vodou a zda může oheň hořet i v teplotách 

neuvěřitelně nízkých se žáci dozvěděli díky 

pokusům s kapalným dusíkem, peroxidem, 

manganistanem draselným, karbidem vápní-

ku. Doufejme, že představení žáky nadchlo a 

najdeme tak v našich řadách nadějného fyzika 

či chemika.

Kolektiv ZŠ Nádražní

ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Aktivity ve škole:

Ředitelství ZŠ Hustopeče, Komenského 2

• Zapsány budou děti narozené od 1. září 

2011 do 31. srpna 2012 a znovu děti s povole-

ným odkladem školní docházky z roku 2017

• Pro osobní seznámení rodičů a dětí 

s  prostředím naší školy, způsobem výuky, 

výchovy a dalšími aktivitami se uskuteční 

následující akce:

Školní kolo recitační soutěže
V pondělí 29. ledna a v úterý 30. ledna se na 

1. stupni naší školy konalo školní kolo recitační 

soutěže, do kterého postoupilo celkem 44 vítě-

zů třídních kol.

Do okresního kola, které se koná 21. břez-

na v  Břeclavi, pojedou naši školu reprezento-

vat: Barbora Klobásová, Patrik Halm, Stela 

Otřísalová, Martin Stritzl, Natálie Grégrová 

a Jonáš Škarpa.

Okresní kolo Matematické olympiády
Okresní kolo MO se konalo 24. ledna 2018. 

Naši školu úspěšně reprezentovali: Kateřina 

Čížková z IX. A obsadila 5. místo a Jan Klemeš 

z IX. B  skončil na  6. místě. Místa před nimi 

patřila žákům gymnázií. Gratulujeme k výbor-

nému umístění.

Robotiáda 2018
Mezinárodní soutěž Robotiáda se konala 

v pátek 16. února ve VIDA centru v Brně. Týmy 

z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska a Ukraji-

ny (celkem jich bylo 128) soutěžily v několika 

kategoriích. V Dálkovém medvědovi (do 15 let) 

jsme obsadili výborné 5. - 8. místo! Ve Sprintu 

(do 19 let) jsme skončili na 14. místě. Do 15 let 

by to bylo místo třetí!!!

Obrovská gratulace patří Michalu Lodňa-

novi, Martinu Filipovi, Vojtovi Radovi, 

Martinu Furchovi, Nikol Bílkové, Ondrovi 

Beránkovi a Nikole Holešínské.

Kolektiv ZŠ Komenského

Gratulace olympionikům
V okresním kole olympiády v českém jazyce se na krásném 6. místě umístila Adéla Rohre-

rová z 9. A, 10. místo obsadila Jindřiška Šafaříková z 9. B. Úžasné druhé místo v  olympiádě 

v německém jazyce vybojovala Veronika Svobodová z 9. A. Nadějným studentům gratulujeme 

a děkujeme za perfektní reprezentaci školy.                                                                           Kolektiv ZŠ Nádražní

Návštěva žáků mateřské školy v základní škole 6. a 7. března 2018 

(dopoledne)

Beseda s rodiči předškoláků (pozvánku obdrží všichni rodiče) 27. března 2018

16.30–17.30 h

Den otevřených dveří (možnost navštívit kteroukoliv činnost) 18. dubna 2018 

8.00 – 16.00 h

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 (pozvánku obdrží 

zákonní zástupci dětí, kteří přihlásí své dítě na naši školu)

24. dubna 2018 

(individuální čas)
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Žákům se na Robotiádě dařilo výborně.
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Co dělají myslivci?

Naše škola byla na veletrhu odborného školství

V letošním školním roce se u nás koná 

projekt Máme si co říct. Jeho hlavním cílem 

je propojení světa dětí a seniorů, předávání 

zkušeností a vzájemné generační sblížení. V 

rámci projektu probíhají ve škole různé akce, 

kdy k nám přicházejí babičky a dědečkové a 

jsou vtaženi do našeho života. Tu s námi čtou, 

něco vyrábí, připravují jídlo, nebo nám něco 

zajímavého, navazujícího na výuku, vyprávějí. 

Tak tomu bylo i tentokrát.

V rámci výuky přírodopisu jsme měli poví-

dání o tom, co dělají myslivci. Právě na tyto 

otázky nám přišel odpovědět pan Jaroslav 

Klimeš. Děti oslnil nejen svým vyprávěním, ale 

také ukázkou trofejí, zajímavostmi o fauně v 

okolí hustopečských rybníků a snímky z foto-

pastí, na kterých žáci viděli divoká prasata, 

srnce, bažanty i datla. Víte, kolik vody se musí 

navozit zvěři na pití? Čím krmit? To vše už víme. 

Také víme proč se většinou nepotkáme s divo-

čákem. Jsou plaší a my hluční. Největší záži-

tek však pro nás bylo paroží jelena a daňka. 

A protože chceme vědět ještě více, domluvili 

jsme si na jaro povídání o mláďatech. Panu 

Klimešovi moc děkujeme a těšíme se na jeho 

další návštěvu.

HP

Ve dnech 26. 1. – 28. 1. se v  brněnském 

obchodním centru Olympia konal pod 

záštitou Jihomoravského kraje další ročník 

prezentace odborného školství, tentokrát 

pod názvem Začni měnit sny ve skuteč-

nost. Mezi třiceti třemi vystavujícími škola-

mi byla i Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště Hustopeče, příspěvko-

vá organizace. Svojí interaktivní ukázkou 

seznámila veřejnost, ale především zájem-

ce o studium, s  aktuální nabídkou učebních 

a studijních oborů. Návštěvníci si mohli 

prohlédnout práci instalatérů, elektrikářů i 

malířů a od zástupců školy zjistit kompletní 

informace o studiu. Ve školním roce 2018/19 

otevíráme studijní obory veřejnosprávní 

činnost a informační technologie, dále učeb-

ní obory elektrikář, instalatér, malíř-lakýrník, 

strojní mechanik a zedník, nástavbové studi-

um a zkrácené studium oboru elektrikář.

Stanislava Gergelová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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Naše škola prezentovala nabídku oborů.

Soutěž odborných dovedností – elektrikář silnoproud
Ve středu 21. února se na SOŠ a SOU Husto-

peče uspořádala regionální soutěž s  meziná-

rodní účastí, která se zaměřila na odborné 

dovednosti elektrikářů – silnoproudařů. 

Soutěže se zúčastnila družstva i jednotlivci 

z  jedenácti odborných škol. Žáci předváděli 

své umění a znalosti, během toho byla pro 

jejich pedagogické dozory zajištěna exkurze 

do sponzorské fi rmy a prohlídka areálu naší 

školy, která celé klání organizovala.

Žáci se utkali ve třech náročných úkolech, 

které byly zaměřeny na jejich praktické doved-

nosti i teoretické znalosti. Hodnocení prací 

prováděla odborná komise, jejímiž členy byli 

pedagogové z přítomných škol. Při slavnost-

ním vyhlášení výsledků, za přítomnosti všech 

zainteresovaných, předal žákům hodnotné 

odměny ředitel SOŠ a SOU Hustopeče pan Ing. 

Zdeněk Hrabal. Ke gratulacím se přidala i paní 

starostka Hustopečí PaedDr. Hana Potměšilo-

vá. 

Žáci na prvních třech místech obdrželi 

diplomy a věcné ceny, které darovala spon-

zorská fi rma. Všichni ostatní účastníci dostali 

pamětní listy a drobné upomínkové předmě-

ty. Vítězství v jednotlivcích si odnesl žák Lukáš 

Pres ze  SOU Kyjov, na druhém místě skončil 

Michal Lutera z Masarykovy SŠ Letovice a třetí 

byl Lukáš Křeček ze SŠ polytechnická Brno, Jílo-

vá. Naším nejlepším žákem byl Jan Kratochvíl, 

který se umístil na skvělém pátém místě. 

První cenu v soutěži družstev získala Masa-

rykova SŠ Letovice a druzí byli žáci ze SŠ poly-

technická Brno, Jílová. Reprezentanti naší 

školy vybojovali vynikající třetí místo.

Díky soutěži se ukázalo, že dnešní mládež 

má velký potenciál v  odborné oblasti a je 

zapotřebí jej více a více rozvíjet a podporovat. 

Odborné školství má budoucnost, po absol-

ventech učebních oborů je stále vyšší poptáv-

ka, a proto je naším cílem je oslovit a ukázat 

jim, že řemeslo má zlaté dno.

Oldřiška Nováková
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Náš student získal skvělé páté místo.

Na skok v západní Gruzii s MVDr. Ivošem Sobotkou
Dne 30. ledna se v prostorách Domo-

va mládeže uskutečnila dlouho připra-

vovaná přednáška o cestě MVDr. Ivoše 

Sobotky do západní Gruzie. Nejprve byli 

zúčastnění studenti seznámeni s  druhým 

největším městem Gruzie, s  městem Kutaisi. 

Po představení zdejší katedrály z  10. stole-

tí následoval krátký výlet do historie země. 

Studenti byli poučeni o bojích na hranicích 

s  Ruskem a na jihu země, kde žije obyvatel-

stvo muslimského původu. Po této odbočce se 

pokračovalo seznámením s uměním Gruzínců. 

Zajímavostí je, že umí vyrábět krásné věci, ale 

neumí se o ně starat. 

Velkým šokem byl stav zdejších cest. Jen asi 

10 % z nich tvoří asfaltová silnice, zbytek zabíra-

jí prašné a nijak neudržované cesty. Nemalým 

překvapením bylo množství krav pohybující se 

na cestách. Někdy nebyly ochotné ustoupit ani 

autu. Za to ochota místního obyvatelstva byla 

přímo šokující. Vše udělali s  velkou ochotou, 

→
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Dne 16. února se konal 54. ples hustopeč-

ského gymnázia na téma Vesmír. Barvy pro 

tento rok byly stříbrná, černá a fi alová.

Vše započalo proslovem pana ředitele, 

následovalo předtančení žáků 3. A a 7. C, kteří 

také celý ples organizovali.  Do půlnoci hrála 

kapela Red Socks Orchestra, kterou o přestáv-

kách doplňovaly prodej losů do tomboly s více 

než 150 cenami, růžičkové sólo či taneční před-

stavení Michala Furcha. Následovalo vyhláše-

ní krále a královny plesu: zvoleni byli Ondřej 

Klobása a Petra Sadílková. Šanci na pódiu 

dostal i Matyáš Kyncl s  kapelou. Nakonec do 

ranních hodin hrál DJ Lucas, jenž rozproudil 

taneční energii.

Akce se zdařila, účast byla hojná a veškeré 

nervy a úsilí organizátorů se vyplatily.

Klára Zimolková, 6.C

Gymnázium T. G. Masaryka pokračuje 

v projektu Edison, který organizuje mezi-

národní nezisková studentská organizace 

AIESEC. Od 19. do 23. února působilo na škole 

sedm vysokoškolských studentů ze zahraničí. 

„Přednáší nám o tom, jaká je jejich země, tradi-

ce, jídlo, tance a podobně,“ vysvětlil student 

druhého ročníku Jiří Kaňa. „Poznáváme odliš-

né kultury,“ doplnil ho spolužák Ondřej List. 

Hlavním cílem projektu je komunikace 

v  cizím jazyce. Zahraniční studenti tentokrát 

přijeli z  Indonésie, Ruska, Běloruska, Thaj-

ska, Turecka, Brazílie a Číny. Během pobytu 

v  Hustopečích využívají pohostinnosti rodin 

žáků gymnázia, bydlí a stravují se u nich. 

„Organizace je náročná, pomoc studentů a 

jejich rodin se osvědčila, proto máme Edison 

na škole už potřetí. Projekt je hodně o komu-

nikaci a letos k nám přijeli rusky mluvící stážis-

té, proto je využíváme i v  hodinách ruského 

jazyka,“ uvedla koordinátorka projektu Jarmila 

Čeperová.  

Odpolední program pro stážisty organi-

zovali žáci, ukazovali jim místní zajímavosti, 

například městské muzeum a galerii, stálou 

vinařskou expozici apod. „Také jsme je vzali 

do knihovny, kde se dozvěděli informace o 

českých tradicích a hodech,“ uvedl List. 

Stážisté stráví v  České republice celkem 

sedm týdnů, první týden v  Brně a pak je čeká 

vždy týden na jiné střední škole. Proč se do 

takového projektu zapojili? „Byl to samot-

ný cíl projektu, což je prolomení kulturních 

bariér. Málokdo ví něco o Bělorusku a většina 

lidí si myslí, že je součástí Ruska. Proto chci 

šířit povědomí o běloruské kultuře,“ vysvětlila 

stážistka z Běloruska. Podobný cíl měl i stážis-

ta z  Indonésie, který chtěl poukázat na to, že 

Indonésie není jenom Bali, ale mnoho dalších 

krásných míst. Kromě českého jídla a piva si 

studenti pochvalovali pohostinnost: „Lidé jsou 

velmi příjemní a česká kultura mi přijde velmi 

zajímavá,“ řekl stážista z Turecka.

Gymnázium T. G. Masaryka hodlá v úspěš-

ném projektu pokračovat, protože kromě 

vzájemného obohacení nabízí možnost nava-

zování přátelství. „Před dvěma lety jedna 

studentka ubytovala dívku z Gruzie a ta ji pak 

pozvala k  sobě domů. Často jsme v  kontaktu 

například se stážisty z  Kyrgyzstánu a Austrá-

lie. V tom vidím velký přínos, že přátelství dále 

pokračuje,“ řekla Čeperová.                                  -ves-

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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rádi se nechávali fotit, popisovali svou zem.  

Studenti si s nadšením vyslechli vyprávění o 

vysokých kamenných věžích, které sloužily 

jako poslední útočiště při dobývání území. 

Nejvíce pozornosti na sebe strhly ukázky okol-

ní krajiny. V  horách se nachází velké ledovce, 

pod nimiž je krásně zelená tráva, plná rostlin 

všeho druhu. 

Po popisu hor se studenti s  panem Sobot-

kou vrátili do města, odkud byla tato pouť 

zahájena. Poté přednáška skončila, studenti 

poděkovali malým dárečkem a plni dojmů se 

rozešli. 

Iveta Andrášková

Studenti gymnázia na Dni chemie na VUT
Dne 15. února se studenti gymnázia 

v doprovodu paní učitelky Olgy Reitrové vydali 

na chemickou fakultu VUT v  Brně na každo-

ročně pořádaný Den chemie spojený se Dnem 

otevřených dveří. Akce měla za úkol přiblížit 

mladým chemikům příležitosti uplatnění 

chemie na trhu práce a hlavně ukázat studijní 

obory na vysoké škole.

Při této příležitosti navštívili laboratoře 

například oboru stavebních materiálů a analy-

tické chemie. Poté si prohlédli stánky, kde se 

prezentovaly fi rmy, které nabízely uplatnění 

po dostudování fakulty. V další místnosti měli 

návštěvníci možnost poznat samotné studijní 

obory, například chemii pro medicínské apli-

kace a spotřební chemii. Potom všichni zamířili 

na přednášku o samotné škole. Ta přibližovala 

možnosti studia na VUT a  kritéria  přijímacího 

hodnocení, konkrétně zvýhodnění při dobrém 

studijním průměru nebo při účasti v chemic-

kých olympiádách  v krajském kole. 

Přednáška skončila přiblížením student-

ských aktivit na vysoké škole a upřímným 

poděkováním za vysokou účast. Studenti 

poděkovali potleskem a plni dojmů se vydali 

na cestu domů. 

Iveta Andrášková, 3.A

Ples se změnil v návštěvu vesmíru

Gymnázium přivítalo sedm studentů ze zahraničí 

Ples jsme si jako každoročně užili.
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CÍRKVE

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Lepší, nebo prostě jiné?
V jednom rozhovoru pro noviny jsem dostal 

otázku, jakým způsobem ovlivňují cesty do 

Afriky moji práci jako pastora. Tehdy jsem 

odpověděl, že věci hodnotím méně jedno-

značně a u mnohých z nich nemůžu už říci, 

že to dělám lépe. Spíše, že to dělám jinak. 

Ono je to celkem přirozené, že věci kolem nás 

hodnotíme tím, co známe a jak jsme zvyklí je 

dělat. Považujeme je za dobré či lepší než jiné, 

protože se v nich cítíme dobře. A často máme 

dojem, že naše společnost je vrcholem vývo-

je, tedy děláme to lépe, než ti druzí. Mnohé 

z těchto věcí děláme podvědomě, automaticky 

a nepřemýšlíme, jak je vidí jiní. 

Toto se mi připomnělo i nyní, když jsem 

v  Tanzanii v  dětském domově předělával 

záchod. Děti ho kompletně vybouchaly a já ho 

měl obložit a usadit novou mísu. Když jsem ji 

hledal, přinesli mi novou keramiku pro turec-

ký záchod. Dokonce měla i splachovadlo. Tak 

jsem se ptal, jestli není lepší, když už to děláme 

nové, dát tam „normální“ WC? Vedoucí dětské-

ho domova mi odpověděla, že takový záchod 

by nikdo z  místních nepoužil. Pro ně je naše 

WC nepřirozené a nepřijatelné, prostě chtějí 

svou „díru v  zemi“. Takže to, co bych považo-

val za určitou vymoženost moderního světa, 

musím nyní brát jako alternativu, která není 

všem lidem příjemná. Znovu jsem si uvědomil, 

jak silně nás ovlivňuje to, na co jsme zvyklí a co 

je pro nás pohodlné. Podobných věcí je ale víc. 

V jednom dětském domově v Africe se snažili 

dětem dávat lepší a pestřejší stravu. Ale když 

přišla krize, byli donuceni jim dát jen to, co 

měli místní. Vedoucí domova byli překvapeni, 

že děti z toho byly nadšené a lépe tuto stravu 

přijímaly. Více jim to chutnalo. Naše kultu-

ra a zvyky nás ovlivňují více, než jsme někdy 

ochotni si připustit. Jsem zvyklý mít k  obědu 

polévku. Od mala jsem ji musel jíst. Ale v Afri-

ce polévky nejsou a tak si vozím alespoň suše-

né. Můj žaludek v jedné chvíli začne stávkovat 

a důrazně si je vyžaduje. Nikdy jsem netušil, 

jak mi to bude chybět. 

Během únorové návštěvy Tanzanie jsem se 

dozvěděl, že na nás i po letech v Masajské stepi 

vzpomínají. Především proto, že jsme se k nim 

chovali jako přátelé a ne někdo, kdo jim bude 

říkat, jak to mají dělat lépe. Měli totiž před 

námi jednu takovou nepříjemnou zkušenost 

s  bílým týmem. Nečekal jsem to, ale potěšilo 

mne to. Česká kultura mi dává smysl a rozu-

mím ji. Rozumím lidem a vím, jak přemýšlí. 

Znám české hodnoty a priority a umím se 

v  nich pohybovat. Ale učím se být opatrný 

v hodnocení druhých. To, že se mi něco líbí víc 

a něco preferuji, neznamená, že to je všeobec-

ně lepší. 

Karel Fridrich, 
pastor sboru 

30. března 17.00 h 

Bohoslužba se sederovou večeří

 2. dubna 10.00 h 

Velikonoce jinak - 

volné setkání s občerstvením 

a zajímavým hostem. 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Chyba v postním kázání
Udělala jsem chybu. Ne jednu a zdaleka 

ne poslední. Tahle se ale odehrála v  kázání 

na první postní neděli, kdy bylo téma: chléb 

života. Ježíš řekl: „Já jsem chléb života…. Kdo 

jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já 

ho vzkřísím v poslední den“ Jan 6,48 a 54. Chléb 

jako tělo Kristovo, víno jako krev Kristova. Kdo 

přijímá chléb a víno, ten věří a má život věčný. 

Ale co je to život věčný? Je nějaké TADY a je 

nějaké TAM. TADY je země, TAM je nebe, TAM 

je Bůh. Lépe řečeno: Kde je Bůh, tam je nebe 

a také ten, kdo věří…. a přijímá. Ať už to TAM 

je kdekoli, celé civilizace po celé věky se tam 

toužily dostat. Dělaly pro to, co jen uměly. 

Vždy to mělo dvě velké překážky: Hřích a Smrt. 

Jeden kněz moudře říká, že Smrt ti bere všech-

no TADY a Hřích ti bere všechno TAM. Smrt ti 

bere všechno tvé snažení a úspěchy v  tomto 

světě, všechny tvé blízké, všechny tvé věci, 

domy… A hřích ti vezme všechno, co je pro tebe 

nachystáno v Božím království. Do lůna Toho, 

který je láska, se totiž nedostane nikdo, kdo 

nemiloval – kdo pomlouval, podváděl, záviděl, 

kradl a zabíjel. I kdyby to dělal pro Boží slávu, 

má smůlu. Ježíš je most, který překlene oba ty 

zrádné toky. Smrt překonalo velikonoční vzkří-

šení, hřích velkopáteční odpuštění. Pokud ti 

smrt vzala všechny tvé blízké (věci vem čert), 

tak vzkříšení na konci věků umožní, že se zase 

shledáte. Pokud tě hřích připravil o možnost 

spasení, Ježíšova láska a odpuštění ti dávají 

možnost to vše získat zpět. Proto je Ježíš ten 

chléb života, který když jíš, tak Smrt ti neublíží. 

No a v čem je tedy ta chyba? Text evangelia 

končí slovy: „Pane, ke komu bychom šli? Vždyť 

máš slova věčného života.“ A já začala vyprá-

vět, jak na začátcích svého křesťanství (cca 

v 18 letech) jsem v  rámci nějakých školních 

základů fi losofi e četla Platóna, ale protože 

jsem byla plná nadšení z Bible, tak mi Platóno-

vy myšlenky zněly plytce a prázdně. Bible byla 

kniha, která všemu kolem mě dávala smysl, 

konečně do sebe vše zapadalo. Tímto srov-

náním jsem v  onom kázání všechny fi losofy 

hodila do jednoho pytle, a to do pytle odpadko-

vého. To byla chyba. Samozřejmě nepohrdám 

fi losofy, Platón položil základy myšlenkové-

ho sytému většiny ideologií západní kultury, 

včetně křesťanství. Bible však pro mě zůstává 

Knihou knih a skutečným slovem Života. Filo-

sofi e, lidská moudrost, moudrost tohoto světa 

Tak zní název akce, kterou pořádají druhým 

rokem studenti Gymnázia T. G. Masaryka v 

Hustopečích s podporou města Hustopeče. 

Akce se uskuteční od 20. března do 22. dubna 

2018, tedy od prvního jarního dne do Dne 

Země. Cílem je omezit spotřebu balené vody. 

Zapojte se do projektu a pijte vodu z 

kohoutku! Nejen že vyčistíte životní prostředí 

a podpoříte ekologické zacházení s okolím, ve 

kterém žijeme. Zároveň ušetříte značnou část-

ku, kterou byste zaplatili jen za plastový obal. 

Symbolem zapojení se do projektu je modro-

-zelená stužka, značící čistou vodu a životní 

prostředí. 

Berenika a Tobiáš Oudovi,
studenti gymnázia

Měsíc kohoutkové vody: Vodu z kohoutku, nebo život!
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Čerpáme ambulantní balíčky
Pokračujeme v ambulantních balíčcích 

v lázních Lednice. Letos máme skladbu: para-

fínový zábal a masáž z léčivého konopí. Účast-

níci si tyto procedury moc chválí. Jsme velmi 

spokojeni s prací všech sester, rehabilitačních 

pracovníků, masérů. Patří jim poděkování 

a nejen jim, ale i paní Kalců a paní ředitelce 

ing. Ďurišové. Alespoň na chvíli zapomeneme 

na své bolesti, trápení  a relaxujeme. Příjemné 

odpoledne zpravidla ukončujeme v kavárně 

lázní na nějakém občerstvení, kávě. 

Bohumila Defeldová,
předsedkyně svazu

Pokračujeme v procedurách v lázních Lednice.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Postní doba - osvědčená a časem protříbená tradice
Skoro celý březen letošního roku spadá 

do postní doby. Postní doba trvá 40 dní. Je 

to období přípravy na nejdůležitější křes-

ťanské svátky, na Velikonoce, na dramatické 

fi nále Ježíšovy životní pouti, na jeho smrt 

a zmrtvýchvstání. Protože jsou tyto svátky 

základem křesťanské víry a naděje, je třeba se 

na ně důkladně připravit. Právě k tomu slouží 

postní doba. Není to jen nepříjemná povin-

nost, ale příležitost a šance, jak dát v životě 

více prostoru tomu, co je podstatné, jak obrátit 

mysl k opravdu hodnotným skutečnostem, jak 

víc otevírat srdce pro lásku k Bohu a k bližní-

mu. K tomu nám pomáhají staletími osvěd-

čené prostředky, jako jsou modlitba, půst 

a almužna.

Jedno z pokušení našeho života, se kterým 

bojujeme, je myslet si, že nemáme čas. Tolik 

toho musíme za jeden den vyřídit a modlit-

bu rádi obětujeme jako první. Není snadné 

dát v každodenním životě prostor k modlitbě 

a vnitřnímu ztišení. Proto je postní doba časem 

modlitby, intenzivnější a delší modlitby, také 

přímluvné modlitby za druhé lidi, kteří naši 

modlitbu potřebují. Například pátek 23.února 

letošního roku vyhlásil  papež František jako 

zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě 

a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu 

připojili. Modlitební úmysl se týkal všech zemí 

trpících válečnými konflikty a násilím, obzvláš-

tě pak Demokratické republiky Kongo a Jižní-

ho Súdánu. 

Druhým určujícím prvkem postní doby 

je půst. V dnešní době je půst chápán přede-

vším jako prostředek v péči o tělo. Když se 

člověk nepřejídá, jí skromněji, dokáže lépe 

vyběhnout schody nebo nějaký kopec. Půst 

určitě prospívá fyzickému zdraví, ale je také 

prostředkem, který pomáhá v péči o duši, 

abychom se dokázali vyhýbat zlu a tomu, 

co k němu láká, ovládali své choutky, uměli 

vychutnat různé radosti života, mohli se z nich 

těšit a nebyli na nich závislí. Sklenička vína 

ve vhodnou dobu mezi přáteli udělá radost. 

Kdo však už bez alkoholu nedokáže žít, ten už 

z toho nemá radost, už není pánem sama sebe, 

ale otrokem své pijácké vášně. Jeden starobylý 

postní hymnus říká: „Střízlivěji užívejme slov, 

pokrmů a nápojů, spánku a her a s větší pozor-

ností zůstávejme bdělí.“

Půst má ale také rozměr sociální. Když 

člověk něco nemá, může si více uvědomit, co 

musejí snášet lidé, kteří nemají mnohdy ani to, 

co nezbytně potřebují k životu. Proto je půst 

v křesťanské tradici úzce spojen s almužnou, že 

se učíme o to, co máme, dělit s druhými. Když 

se postem něčeho odřekneme, něco ušetříme, 

můžeme to věnovat ve prospěch potřebných.

Postní doba je pro nás velkým pozváním, 

probouzí nás a působí, že jsme vnímavější 

vůči Bohu a bližním. Papež František adreso-

val před postní dobou všem mužům a ženám 

dobré vůle pozvání, aby se ke křesťanům přida-

li, abychom společně prosili Boha, společně se 

postili a společně nabízeli to, co máme, svým 

bratřím a sestrám v nouzi.

Jan Nekuda, děkan

SPOLKY

člověka obohacuje. Mysl i srdce se jimi plní až 

přetékají, rozšiřují se obzory. Ale slova Bible 

sahají až na věčnost, na druhý břeh, na onen 

svět chcete-li. Propojuje náš život TADY s oním 

TAM. Zvěstuje Ježíše jako most k  věčnému 

životu. Jeho pilíře jsou kříž a prázdný hrob. Dva 

velikonoční symboly. Jeden překonává hřích, 

druhý smrt. 

Skoro je mi líto těch, kdo Velikonoce 

prožijí jen s  pomlázkou a s  vajíčkem v  ruce. 

Ale málem bych se teď dopustila další chyby. 

Nikoho nesuďte a nikým nepohrdejte! Prožijte 

Velikonoce, jak umíte nejlépe, hlavně radost-

ně. A možná se všichni jednou sejdem v náruči 

Toho, který je láska. 

Krásné svátky odpuštění a vzkříšení přeje 
Katka Rybáriková
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Pohodu jsme si užívali ve vnitřních i venkovních bazénech
První zájezd v letošním roce se konal 

13. února a vedl do Aqualandu Moravia 

v Pasohlávkách. Čekalo na nás několik venkov-

ních i vnitřních bazénů. Největší venkovní 

bazén vyzývá nejen k relaxaci, ale je v něm 

hodně místa i pro plavce. Blahodárné půso-

bí termální voda s léčivými účinky. Dále jsou 

venku další dva bazény s vodou 37° C, kde se 

dá úžasně prohřát. Ve vnitřním bazénu si lze 

dopřát regenerační masáže vodními tryska-

mi, jsou zde masážní lehátka i protiproud. 

Ve vnitřním bazénu pod noční oblohou jsme 

se nechali hýčkat jemnými doteky tisíců 

bublinek. Samozřejmě nechybí různé atrak-

ce a minerální voda má komplexní účinky na 

zdraví  - pohybové ústrojí, kožní onemocnění, 

imunitu a další. V teplé vodě se dobře rozcvi-

čují ztuhlé klouby. Z restaurace i kavárny je 

nádherný výhled na Pálavu a Mušovská jeze-

ra. Příjemně unaveni jsme se vraceli do svých 

domovů.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu
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Návštěva bazénu byla příjemná pro duši i pro tělo.

Vinařské čtvrtky nadchly milovníky vína 
Každý druhý čtvrtek, letos od 11. ledna do 

22. března, se ve vinném sklepě Základní orga-

nizace Českého zahrádkářského svazu Husto-

peče konají vinařské čtvrtky. „Mají úspěch 

u vinařů i u těch, kteří víno rádi ochutnávají. 

Pravidelně chodí 70 – 80 návštěvníků. Sklep 

je pak plný spokojených lidí,“ uvedl tajemník 

organizace Jiří Teplý. „Prezentace je ozvučená, 

takže nám může vinař ke každému vzorku říct 

mnoho informací,“ dodal. 

Na každý vinařský čtvrtek je pozván výrob-

ce vína. Jedná se často o vinařství v  okolí, ale 

nechybí ani vinaři ze Slovenska. Návštěvníci 

vinařských čtvrtků tak mají možnost poznat 

a degustovat vína různých chutí nebo vyro-

bená odlišnými technologiemi. „Dnes jsme 

připravili k  ochutnávce deset vzorků ze tří 

ročníků. Vzala jsem ze sklepa mladé víno, 

a potom ročníky 2015, 2016,“ prozradila vinařka 

Libuše Vrbová, která vedla ochutnávku vín ve 

čtvrtek 8. února.  

Vinařské čtvrtky mají stálé návštěvníky, ale 

nenechají si je ujít ani přespolní nebo turisté. 

„Účastním se pravidelně. Myslím si, že i ostat-

ní jsou spokojení. Nabízí se jim přehlídka 

určitého vinaře a když jim víno zachutná, tak 

ho můžou navštívit ve sklepě,“ řekla jedna 

z návštěvnic.  

Informace o tom, které vinařství se bude 

prezentovat příště, získáte na webových strán-

kách organizace.

-ves-
Degustace se pravidelně účastní přes 80 lidí.
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Izrael a Jordánsko očima Jaroslava Cabala
První letošní přednáška v  Klubu historie 

a vlastivědy Hustopečska se uskutečnila na 

popeleční středu 14. února. Příjemné odpo-

ledne, v  jídelně hustopečského Penzionu na 

Žižkově ulici, prožili jeho členové a příznivci 

připomenutím prastarých míst, kde má křes-

ťanství svoje základy – v  Izraeli a blízkém 

Jordánsku. Obě země navštívil v  listopadu 

2017 náš člen ing. Jaroslav Cabal jako turis-

ta a své zážitky nám zprostředkoval slovem 

i četnými fotografi emi. Těch má ve svém archí-

vu na tisícovku, takže své vyprávění rozdělí na 

vícekrát.  

Pro tentokrát nás seznámil s  nejznáměj-

šími místy a fakty, k nimž se vážou všechny 

důležité události, popisované v  nejčtenější 

knize na světě: Bibli. Je jich nesmírně mnoho 

a není zde možné vyjmenovat všechny. Ostat-

ně k  tomu poslouží dnes už všude dostupné, 

podrobné bedekry pro případné zájemce z řad 

turistů. Osobní svědectví člověka, jenž ale byl 

přímo na místě samém, má nezastupitelnou 

hodnotu. A tak jsme spolu s inženýrem Caba-

lem sledovali jeho putování po Jordánsku 

poblíž stejnojmenné řeky, z níž jsou zavlažo-

vány četné skleníky, přístav Jaffu, Horu Carmel 

s karmelitánským kostelem ze 17. století, Kolo-

nádové náměstí  stejné velikosti jako Husto-

peče atd. Nejvíce památek nabízí ale město 

Jeruzalém v  sousedním Izraeli, kde je skvost 

doslova na každém kroku: hradby a brány 

Starého města se všemi jeho čtvrtěmi: Židov-

skou, Muslimskou, Křesťanskou, Arménskou 

apod. Za hradbami Starého města je známá 

Olivová hora s velmi starými stromy, byť počet 

dnešních olivovníků zdaleka nedosahuje stavu 

jako ve starověku. Všichni známe pojmy jako 

např. Via Dolorosa /Křížová cesta/, Getseman-

ská zahrada, Chrám sv. Anny, Františkánský 

klášter, Hrob Panny Marie, Chrámová hora, 

Chrám Božího hrobu apod., ale podrobnos-

ti a zajímavosti okolo nikoliv. Každého proto 

překvapí, že Chrám Božího hrobu spravuje šest 

církví, ale klíče mají v držení už několik století 

dvě muslimské rodiny. Ty chrám dennodenně 

ráno odemykají. Jak v Jeruzalémě, tak v hojně 

navštěvovaném Betlémě, je všude co obdivo-

vat, což dosvědčila, jak paní Věra Demeterová, 

jež cestovala s panem Cabalem, tak další člen-

ka KHVH paní Ludmila Pražáková. Ta absol-

vovala podobnou cestu v lednu 2018 se stejně 

intenzívními a hezkými zážitky.

Na poměrně malé ploše památných měst 

Jeruzalém a  Betlém se mísí mnoho kultur, 

mnohdy zcela odlišných v  architektuře, ve 

stylu života i náboženských zvyklostí. Souži-

tí za takových podmínek je velmi složité pro 

všechny. I přes četné davy poutníků a turis-

tů rozličných národností mají tato posvátná 

místa svůj hluboký duchovní rozměr a krásu.

Za zprostředkování zážitků děkujeme inže-

nýru Jaroslavu Cabalovi a těšíme se na další 

pokračování někdy příště.

Za KHVH Iva Štěpánková, kronikářka

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA
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Kolonádová ulice v Gerase.
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SPORT
Sportovci z Hustopečí bodovali v Břeclavi

Slavnostní galavečer s vyhlašováním nejlep-

ších sportovců okresu Břeclav za rok 2017 se 

v pátek 16. února konal na zámku v Lednici. 

Hustopeče měly několik horkých želízek v ohni 

a domů přivezly úctyhodná umístění a několik 

předních příček.

V kategorii Sportovec roku  se na druhém 

místě umístil Radek Kozák za sportovní střel-

bu. Ten začátkem roku přebíral i cenu Spor-

tovec roku města Hustopeče. Radek Kozák 

je na 18. místě v evropském žebříčku. Střelbě 

se věnuje naplno poslední čtyři roky. Hned 

za ním na třetím místě se ve stejné kategorii 

umístil Vojtěch Schubert  z oddílu L. F. Club 

Karate,    který je bronzovým medailistou 

z Mistrovství světa v karate Goju ryu.

Zajímavé bylo i umístění dvou husto-

pečských talentů, kteří jsou teprve na začát-

ku sportovní kariéry. V kategorii  Sportovní 

talent  se na pátém místě umístila  Vendula 

Zemčíková z oddílu SK Atletika Hustope-

če,  která si v letošním roce na Hustopečském 

skákání vylepšila svůj osobní rekord ve skoku 

vysokém, když pokořila laťku ve výšce 155 cm. 

Potěšil i  Matěj Hycl  z SK Atletika Hustopeče, 

který skončil na sedmém místě.

V kategorii mládežnických týmů udělali 

radost tanečníci z TS Danceversity Hustopeče, 

kteří právem obsadili krásné třetí místo. Mají 

za sebou vítězství v mnoha soutěžích i účast na 

mezinárodních projektech. 

Zbytek večera už byl v režii házenkářů 

z  Legaty Hustopeče. Ti nejprve brali první 

místo v kategorii seniorských kolektivů a jejich 

trenér  Petr Semerád zabodoval i v kategorii 

Trenér roku, když obsadil skvělé druhé místo. 

Házená Legata Hustopeče tak úročí svůj 

postup z druhé do první ligy, kde se drží na 

prvních příčkách v tabulce.

Za zmínku určitě stojí i ocenění motokro-

sového závodníka  Petra Kuchaře, který spolu 

s veslisty Oldřichem Krutákem a Zdeňkem 

Kubou a motocyklistou Kamilem Hrušeckým 

vstoupil do Síně slávy. 

-nov-

Hustopečští sbírali ceny.
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PLAVÁNÍ

Plavu si… ve Fakultním klubu Brno
Brzy tomu bude už pět let, co se obyvate-

lé Hustopečí setkávají s plaveckým oddílem 
Fakultní klub Brno, ať již na stránkách Husto-
pečských listů, v Hustopečské televizi nebo při 
návštěvě městského bazénu – buď přímo ve 
vodě, nebo na nástěnce ve vestibulu. A páté 
výročí je vhodné k malé bilanci činnosti oddí-
lu, proto v následujících několika měsících zde 
na stránkách zpravodaje zavzpomínáme.

Dovolte mi začít hodně zdaleka. Mí rodi-

če mě odmalička vedli ke sportu. Od raného 

dětství jsem lyžovala, bruslila a plavala. Někdy 

v polovině 50. let minulého století mě mamin-

ka vodila na brněnský zimní stadion na krasob-

ruslařské tréninky – tehdy býval v opravdu 

časných ranních hodinách. Ne že by mi to vylo-

ženě nešlo – skákala jsem jednoduché skoky, 

dělala piruety, ale víc než trénování mě bavi-

lo škrábat bruslí led na červené nebo modré 

čáře hokejového hřiště, tak moje maminka 

mou slibnou kariéru násilně přerušila. Začala 

jsem později trénovat v jednom brněnském 

plaveckém a pak i lyžařském oddílu a přičich-

la k mnoha dalším sportům jako šerm, lehká 

atletika a já nevím co ještě.

Po studiích jsme se přestěhovali do Popic 

– a když byly dvě moje starší děti malé, jezdi-

li jsme s nimi každou sobotu do Brna na 

plavání. A protože začaly jako hodně malé, 

vyzvali mě cvičitelé, abych je v bazénu dopro-

vázela, později jsem se stala i jednou z cviči-

telek a vyučovala jsem v kurzech plavání pro 

děti, pořádaných TJ Tesla Brno. Je to už více než 

čtyřicet let...

Když se otevřel krytý bazén v Hustopečích, 

začala jsem se věnovat prakticky od počátku 

plavání v Hustopečích a vodila jsem tam i svého 

nejmladšího syna. Když vyrostl a s plaváním 

skončil, byla tu moje nejstarší vnučka a poslé-

ze i její mladší bratr. To už fungoval plavecký 

oddíl a jezdili jsme na dětské závody – tu do 

Hodonína, Blanska, Boskovic, Kuřimi i jinam. 

Viděla jsem, že děti se plavání věnují s daleko 

větší chutí a úsilím, když občas jedou na závo-

dy a dovezou si odtud medaili, diplom nebo 

aspoň osobák.

Moje vnučka poprvé závodila, když jí byly 

tak čtyři nebo pět – a dodnes doma uchovává 

svůj první diplom – pro nejmladšího závodní-

ka. A dodnes se na různých závodech setkávám 

s dotazem – to je ona, co tehdy na závodech 

plavala za rybičkou? Abyste rozuměli – plava-

la tehdy v krajní dráze, já šla podél bazénu, 

na provázku přivázanou rybičku (takovou, co 

děti od mala dostávají do vaničky), aby ji to 

nepřestalo cestou bavit.  A díky tomu, že měla 

ve srovnání se svými vrstevníky náskok v délce 

doby, po kterou plave, ovládla záhy i techniku 

plavání – a začala vyhrávat závody, dokonce 

vozila medaile i z celorepublikových soutěží. 

Jak postupovala do vyšších věkových kategorií, 

přestával jí trénink dvakrát za týden stačit, když 

si chtěla udržet své postavení – a začala kromě 

tréninku v Hustopečích jezdit plavat také 

do Brna – právě do Fakultního klubu. Tehdy 

tam plavali Edita a Filip Chrápaví (oba juni-

orští reprezentanti; účastníci EYOF, ME i MS) 

a děvčata – Edita a Radka – vozila z prsařských 

tratí na republikových soutěžích obě nejcen-

nější medaile – Edita zlaté pro Fakultní klub, 

Radka stříbrné pro hustopečský oddíl. Před 

nějakými pěti nebo šesti lety Radka přestou-

pila do Fakultního klubu úplně – tréninky na 

dvou místech a pod dvěma různými trenéry 
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Soutěž družstev vyhráli Bednarek, Naboku, Spencer a Pejchalová
Novinkou letošního ročníku Hustopečské-

ho skákání Agrotec 2018 byla soutěž týmů, 

která vznikla díky opětovnému spojení dvou 

výškařských mítinků - Hustopečského skákání 

a Beskydské laťky v Třinci – do série s názvem 

Třinecké železárny a Moravia Steel HJ Grand 

Prix Agrotec 2018. Oba závody patří mezi 

nejlepší specializované atletické mítinky na 

světě a letos nabídly divákům téměř totož-

nou sestavu závodníků a vždy dva muži a dvě 

ženy vytvořily jedno čtyřčlenné družstvo, které 

bojovalo o celkové vítězství a nebývale štědrou 

fi nanční prémii 6000 USD. 

O pořadí šesti družstev rozhodl součet 

výkonů všech členů družstva v obou závo-

dech dohromady. Soutěž týmů vyhrál fi alový 

tým složený ze čtveřice Bednarek, Naboku, 

Spencer a Pejchalová. „Takový výsledek jsem 

čekal. Tato čtveřici pro mě byla favorizovaným 

týmem od začátku. Už před Hustopečským 

skákáním jsem se vsadil, že vyhrají,“ komen-

toval výsledek ředitel Hustopečského skákání 

Zbyněk Háder. 

Jak probíhala Beskydská laťka?  

V  Třinci se závodilo v  hokejové WERK aréně, 

která má kapacitu pět a půl tisíc diváků a na 

Beskydskou laťku přišlo 4  115 diváků, což je 

největší počet diváků na výškařském mítinku 

u nás. V předprogramu se představila i skupin-

ka hustopečských atletů. „Matěj Hycl vyhrál 

závod žáků výkonem 162 cm a Vojtěch Prokeš 

byl druhý se stejným výkonem. Z  děvčat si 

nejlépe vedla Vendula Zemčíková, která byla 

s výsledkem 151 cm čtvrtá ve společné soutěži 

žákyň. Mimo soutěž se v  tomto závodě před-

stavila dorostenka Denisa Stehlíková a skočila 

156 cm,“ uvedl Háder.

Každý ze závodů série Třinecké žele-

zárny a Moravia Steel HJ Grand Prix Agro-

tec 2018 je jiný, ale společné mají nejen 

skvělé zázemí a organizaci, ale hlavně atmo-

sféru, která byla v  Třinci stejně elektrizující 

jako v Hustopečích. Dramatická byla jak soutěž 

žen, tak hlavně mužů. Celé nové sérii HJ Grand 

Prix vévodili Levern Spencer, Sylwester Bedna-

rek a Danil Lysenko. Posledně jmenovaný se 

odvděčil pořadate-

lům novým rekor-

dem 235 cm, kterým 

překonal o jeden 

centimetr dosavadní 

rekord Ivana Uchova 

a Mutaze Barshima. 

Diváci se výtečně bavili při sledování skvělé 

atletické show. 

„Staronové spojení Hustopečí s Třincem se 

ukázalo jako velmi dobré. Na obou mítincích 

startovali skokané z užší světové špičky i naděj-

ní mladí skokané. Byly zde dosaženy skvělé 

výkony zejména v kategorii mužů,“ pochvaloval 

si Háder. V  průběžných tabulkách nejlepších 

specializovaných mítinků se oba závody usadi-

ly na čele žebříčku. „Je to díky pěti skokům přes 

230 cm, nejlepšímu světovému výkonu roku 

237 cm, který je zároveň i čtvrtý nejlepší výkon 

dosažený na území České republiky, novému 

rekordu v Třinci a pokusům o rekord v Husto-

pečích,“ uzavřel Háder. 

-ves-

se nedaly moc dobře skloubit - ale v Hustope-

čích pod hlavičkou Koupaliště Hustopeče v její 

skupině dál plavali úspěšně další. A také ti její 

mladší následovníci začali přivážet sem tam 

i medaile, i z velkých závodů.

Jak se říká, čas nezastavíš, léta mi přibýva-

la, dosáhla jsem důchodového věku. Někdy 

koncem května nebo počátkem června 2013 mi 

šéf hustopečského plavání sdělil, že se mnou 

pro příští sezónu nepočítá, že má v úmys-

lu omladit tým spolupracovníků. Zbývalo 

ještě v červnu doprovodit své svěřenkyně na 

poslední závody – to bylo Mistrovství ČR – 

a skončit. Rodiče jedné z těch doprovázených 

dívek právě tehdy začali se mnou probírat 

plány – jak to bude v příštím roce a podobně 

– a když jsem je ujistila, že v příštím roce již 

budou trénovat s někým jiným, překvapilo je 

to.  Rodiče dětí, které trénovaly se mnou, se 

několikrát sešli a pak pozvali na jednu schůz-

ku i mě. Měli hotový názor, že chtějí, aby děti 

plavaly dál u mě. Těch možností moc nebylo, 

pokud jsem jim chtěla vyhovět. Sice si jako 

soukromá osoba můžete pronajmout bazén, 

ale i když tam za vámi budou docházet řekně-

me zájemci, se závoděním je konec, protože 

k účasti na závodech musí být účastník regist-

rovaným plavcem – musí být v evidenci plavec-

kého svazu a členem nějakého oddílu. Jaké 

byly možnosti? Tak tedy založit plavecký oddíl 

– mohl by se jmenovat s ohledem na svou veli-

kost Mřenka nebo Kapřík Hustopeče. Rozhod-

ně by to nemohl být Delfín nebo Kosatka, to 

jsou moc velcí tvorové. Nebo se přifařit k třeba 

Sokolu Němčičky – když mají fotbalisty, lyža-

ře, stolní tenisty – snad by vzali i plavce. Nebo 

založit občanské sdružení s náplní činnosti 

závodní plavání. Ve všech případech vyvstá-

vala potřeba najít někoho, kdo se bude starat 

o papíry, fi nance, bude schopen elektronicky 

komunikovat s Plaveckým svazem, ostatními 

oddíly atd. Všichni zainteresovaní se pídili po 

informacích co a jak – až nás napadlo, zeptat 

se trenérky Fakultního klubu. Ta náš zájem 

o spolupráci přivítala. Slovo dalo slovo. Během 

prázdnin jsme se v Němčičkách na koupališti 

sešli já, zástupce rodičů a vedení Fakultního 

klubu, abychom dohodli podmínky a formu 

fungování. Zbývalo ještě dořešit, kdy a kde 

budeme plavat. Díky vstřícnému přístupu 

vedení plaveckého bazénu v Hustopečích jsme 

od září mohli začít trénovat v pronajatých 

drahách v novém oddílu pod starou trenérkou 

a ve stejném bazéně. Ofi ciální přestup se usku-

tečnil k 3. říjnu 2013.

A tak od té doby plavci z Hustopečí a okol-

ních obcí vystupují pod hlavičkou Fakultní 

klub Brno. Trénujeme celkem normálně, 

plaveme třikrát týdně v hustopečském bazé-

nu, snažíme se jezdit na závody, pořádáme pro 

děti vícedenní soustředění, zpravidla třikrát 

do roka. Děti postupně přecházejí do vyšších 

a vyšších věkových kategorií – už mezi nimi 

nejsou hlavně mladší žáci, kteří před pěti lety 

začínali. Došlo samozřejmě i k tomu, že někte-

ří již náš oddíl opustili, jiní přibyli. A v této 

sezóně 2017/2018 poprvé došlo k tomu, že 

v našem oddílu máme zastoupeny všech-

ny věkové kategorie. Je tu aktivní závodník 

z kategorie dospělých, našimi závodníky jsou 

starší i mladší dorostenci, starší i mladší žáci 

a dokonce máme i takové plavce, kteří ještě do 

kategorie mladších žáků ani nedorostli.

Milada Hradilová, trenérka FaBr

ATLETIKA

SPOZAM

SPOZAM hledá brigádníky
Plavčíky letního koupaliště na DPP na letní sezónu 2018 na období červen - srpen

Požadujeme: dovršení 18 let v roce 2018,  dobrou fyzickou kondici a úsměv :-), nutnost absol-

vování kurzu Záchranářské minimum pro pracovníky vodních areálů (zabezpečí a zaplatí 

Vám SPOZAM - kurz se koná koncem měsíce května), směnný provoz včetně sobot a nedělí

Žádosti nebo dotazy prosím zasílejte na proschek@hustopece.cz

Provozní doba krytého bazénu 
o Velikonocích

30. 3. – pátek - státní svátek   14.00 – 19.00

2. 4. – velikonoční pondělí   ZAVŘENO
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Pokud hledáte nové bydlení v Hustopečích 

a nejste příznivci rekonstrukcí starých bytů, 

které často přinesou nečekané náklady, máme 

právě pro Vás připraveny nové byty do osob-

ního vlastnictví v našich bytových domech na 

ulici Generála Peřiny.

Stavíme moderní technologií s důrazem na 

kvalitní zateplení a možnost regulace nákladů 

na provoz. Toho dosahujeme zejména instala-

cí vlastní kotelny, jejímiž budete vlastníky.

Navíc každý jednotlivý byt má svoje vlastní 

měření.

Dům je osazen plastovými okny s izolačním 

trojsklem a velmi důkladně zateplen.

Vybavení a standard každého bytu jsme 

připraveni přizpůsobit Vašim požadavkům.

Pokud Vás naše výstavba trochu zauja-

la, neváhejte nás kontaktovat na známých 

kontaktech:

petr.cicvarek@solidreal.cz

Tel: 739 444 139

www.solidreal.cz

Možnost schůzky po předchozí dohodě 

v kanceláři v Hustopečích.
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Restaurace U Halmů

Řízky na mnoho způsobů

Hustopeče, Brněnská 1
Tel.: 519 413 921

Vás zve ve dnech 16. – 17. března 2018
na

ŘÍZKOVÉ HODY

INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ

• Vinařství a penzion U Vrbů přijme 

pokojskou. Tel.: 724 821 004 

INZERCE  OBČANSKÁ

• Koupíme byt 1+1 nebo 2+1. Dohoda jistá. Tel. 

605 982 553

• Hledáme ke koupi RD do 4 mil. Hustopeče 

a okolí 15 km. Tel.: 604 590 583

• Prodám motocykl YUKI 50Q-2 QUICK, cena 

dohodou, tel.: 724 842 932

• Prodám levně benzínový agregát EINHELL. 

Tel.: 519 413 368 večer. 

• Koupím nebo si pronajmu zahrádku 

v lokalitě Polní - Družstevní a okolí. 

111.11@seznam.cz, tel.: 777066804. 

• Prodám šatní skříň Universal s nádstavcem, 

cena 500,- Kč, Hustopeče. Tel.: 776 809 901. 

• Pronajmeme  byt v RD 3+1 v Hustopečích. 

tel.: 736 613 534 jen solidní jednání a nekuřáci. 

Výstavba bytů Hustopeče, ulice Generála Peřiny

in
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Kontakty na lékaře v Hustopečích

Medicentrum

Poliklinika

Dům zdraví

Plicní ambulance, tel.: 519 413 435 

MUDr. Lenka Fousová - lékařka 

Pondělí - čtvrtek  7:00 - 11:00; 11:30 - 13:30

Pátek objednaní 7:00 - 11:00; 11:30 - 13:30

Gynekologická ambulance, tel.: 519 411 385

MUDr. Hana Chvátalová - lékařka 

Pondělí a středa  6:00 - 10:00; 10:30 - 14:00

Praktický lékař, tel.: 519 325 361

MUDr. Miloslav Studýnka - lékař 

Pondělí, středa, čtvrtek  7:00 - 13:00

Úterý 7:00 - 12:00; 14:00 - 18:00

Pátek 7:00 - 12:00

Neurologická ambulance, tel.:  519 413 720

MUDr. Jitka Grohová - lékařka 

Pondělí, středa, čtvrtek6:30 - 13:30

Úterý 6:30 - 13:30 EEG, laboratoř 

Pátek ordinuje MUDr. Jana Cibulková 

Interní ambulance, tel.:  735 177 190

MUDr. Michaela Zemenová

Úterý, čtvrtek: 7:30 - 15:00

Lékárna 

Pondělí - pátek: 7:00 - 18:00 

Sobota 8:00 - 12:00

Optika - Jan Kopčák

Pondělí - pátek: 8:30-11:00, 12:00-17:00

Sobota 9:00-12:00

Logopedická ambulance Mgr. H. Petláková 

Pondělí  9:00- 12:00; 13:00-18:00

Úterý 8:00- 12:00; 12:30-16:00

Středa  8:00 - 12:00; konsilia nemocnice Hus-

topeče OŠL, pacienti dle předchozí domluvy

čtvrtek  8:00- 12:00; 12:30-16:00

Pátek  8:00-14:30

Gastroenterologická ambulance 

MUDr. Džmura Marek - lékař

Pondělí odběry 7:00 - 8:00;  8:00 - 14:00

MUDr. Morava Josef - lékař 

Středa odběry 7:00 - 8:00;  8:00 - 14:00

MUDr. Okénka Bronislav - lékař

Pátek odběry 7:00 - 8:00;  8:00 - 14:00 

Gynekologická ordinace

MUDr. Jurišica Rudolf 

Pondělí 7:30-11:30

Čtvrtek  12:30-16:00 

Ušní, nosní, krční ambulance 

MUDr. Mucha Igor Ph.D.

Pondělí - pátek  8:00 - 14:00 

odběry 7:00 - 8:00; konsilia 14:00 - 15:00 

Oční ambulance

MUDr. Papoušková Dana - lékařka

Pondělí - čtvrtek  8:00 - 14:00

Pátek  8:00 - 13:00; objednaní  13:00 - 14:00

Ortopedická ambulance

MUDr. Kůra Václav - lékař

Pondělí  konsilia 11:30 - 12:00; 12:00 - 13:30,

 konsilia 15:30 - 17:00 

MUDr. Šmíd Zdeněk - lékař 

Úterý  7:00-12:00 MUDr

Lenz David - lékař 

Úterý  13:00-17:00

Středa liché týdny, objednaní 16:00 - 17:00

Pátek  objednaní od 16:15

Psychiatrická ambulance

MUDr. Havlíková Pavla

Pondělí  8:00 - 14:30; konsilia 14:30 - 16:00

Úterý  konsilia 8:00 - 10:00; 10:00 - 16:00

Středa  8:00 - 14:30; konsilia 14:30 - 16:00

Čtvrtek  ordinace pro klienty Srdce v domě

Pátek  konsilia 12:00 - 13:00

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s.

poradna

Úterý, čtvrtek  8.00 - 15.00

Praktičtí lékaři 

MUDr. Ladislav Kelbl, tel.: 519 411 690

Pondělí 14:00 - 18:00

Úterý 8:30 - 11:30

Středa 7:30 - 12:00;  objednaní 12:00 - 14:00

Čtvrtek 8:00 - 10:00;  objednaní 13:00 - 14:00

Pátek 8:00 - 12:00;  objednaní 12:00 - 13:00

MUDr. Věra Hochlová, tel.:519 411 691

Pondělí 7:00 - 11:00; 15:00 - 17:00;

 objednaní 11:00 - 12:00; 17:00 - 18:00

Úterý 7:00 - 11:00;  objednaní 11:00 - 12:00    

Středa 7:00 - 11:00

Čtvrtek 7:00 - 11:00;  objednaní 11:00 - 12:00

Pátek 7:00 - 11:00; objednaní 11:00 - 12:00

Urologická ambulance 

MUDr. Martina Přerovská, tel.: 607 711 520

Úterý 7:00 - 12:00;  12:30 - 15:00    

Středa 7:00 - 12:00;  12:30 - 15:00

Revmatologická ambulance

MUDr. Denisa Zavadilová, tel.: 519 411 696

Pondělí 9:00 - 15:00

Středa admin.a 8:30 - 11:30; 11:30 - 16:00

Čtvrtek 7:30 - 15:00

Pátek 8:30 - 12:00

Odběry: pondělí, středa, čtvrtek 7:00 - 9:30

Ortopedická ambulance pro děti

prof. MUDr. Jan Poul CSc.,MUDr. J.  Bajerová

Úterý 15:00 - 18:00

Ultrazvuk

MUDr. Taťána Dohnalová, tel. 519 411 693

Středa 6:00 - 7:00;  12:30 - 13:30

Interní a diabetologická ambulance 

MUDr. Jarmila Špačková; 

MUDr. Lubomír Oliva, tel.: 519 414 387

Pondělí  odběry krve 7:00 - 8:00; 8:00 - 14:00

Pátek    7:00 - 13:00

Chirurgická ambulance 

MUDr. Petr Junák, tel. 519 411 694

Pondělí - pátek 7:30 - 11:30; 12:15 - 15:00

RTG, tel. 519 411 693

Pondělí 7:30 - 11:30;  12:15 - 15:30

Úterý 7:30 - 11:30;  12:15 - 18:00

Středa 7:30 - 11:30;  12:15 - 18:00

Čtvrtek 7:30 - 11:30;  12:15 - 15:00

Pátek 7:30 - 11:30;  12:15 - 15:30

Alergologická a imunologická ambulance

MUDr. Jana Teturová, tel. 519 414 387

Úterý 8:00 - 14:30

Lékárna Dům zdraví, tel. 519 411 695

Pondělí - pátek 7:00 - 18:00

Sobota  7:00 - 11:00
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Vzpomínky

Blahopřání

Jubilanti v lednu 2018

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, 

za ruce, které nám tolik pomáhaly.

Děkujeme za to, že jsi byl, 

za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 29. března uplyne první smutné výročí úmrtí, 

kdy nás navždy opustil pan Zdeněk Koráb.

S láskou v srdcích vzpomínají manželka Marie,

dcera Jana s rodinou, dcera Petra s rodinou a dcera Pavla.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád nezapomene.

Dne 4. března uplyne 10 let, co nás navždy opustil 

pan Zdeněk Šural z Hustopečí.

S láskou a úctou vzpomínají  manželka, dcery Mirka 

a Marcela s rodinami a syn Zdeněk s rodinou.

Dne 16. března 2018 se dožívá

 věku 75 let paní Marie Listíková.

Do dalších let pevné zdraví, optimismus

 a pohodu přeje syn Petr, dcera Jana,

 vnučky Hana a Markéta. 

Nikdy již nezazní Tvůj hlas,ruku Ti v tento den nepodáme,

abychom Ti mohli popřát k Tvým narozeninám.

Život s Tebou byl krásný a my Ti za něj děkujeme.

Dne 22. března 2018 by se dožil 82 let náš manžel, 

tatínek, pradědeček pan Čestmír Babáček.

Dne 25. března uplyne 40 let od úmrtí jeho tatínka 

pana Josefa Babáčka.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

syn Milan s rodinou, syn Čestmír, dcera Dana s rodinou.

Přátelé a známí vzpomeňte s námi. Děkujeme. 

Sňatky
13.01.2018  Jan Schiller, Vel. Němčice

 Jarmila Herzánová, Vel.Němčice

24.02.2018  Jan Kříž, Nepomyšl

 Martina Šťastná, Praha 4

Bc. Dagmar Kočí, správní odbor

03.01.1938 Marie Horáková

06.01.1923 Štěpánka Lejsková

09.01.1938 František Žák

10.01.1936 Stanislava Svobodová

12.01.1926 Anežka Jakešová

15.01.1932 Libuše Veselá

19.01.1936 Jan Machač

20.01.1927 Anna Machová

20.01.1932 Marie Zhejbalová

20.01.1937 Ludmila Jarošová

26.01.1929 Jarmila Kadrnková

27.01.1934 Josef Svoboda

Simona Procházková, komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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

Jak tiše žila, tak tiše zemřela.

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

Dne 9. března před 5 lety nás opustila naše milá

manželka, maminka, babička a teta,

paní Jarmila Holcapflová.

S láskou a s bolestí v srdcích vzpomínají manžel, 

děti Jarmila, Pavel a Ladislava s rodinami.

Přátelé a známí, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Již 7 let spíš svůj tichý sen.

Tvůj hlas se ztratil, tvůj úsměv s sebou vítr vzal 

a nám jen vzpomínky zanechal.

Dne 7. března tomu bude již 7 let, kdy od nás odešla 

naše milovaná maminka, babička, 

paní Ludmila Kiliánová.

S láskou vzpomínají syn Radek a dcery Ludmila a Marie 

s rodinami.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 


