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Vážení spoluobčané,

stejně jako v loňském roce se i letos zima neochotně 
vzdává své vlády. O své místo se však opatrně, leč 
viditelně hlásí jaro. Jak na Slavnosti mandloní 
a vína, tak na Velikonoce počasí přálo. 
Sedmý ročník Slavností opět přilákal tisíce 
návštěvníků, i když se nemohli potěšit 
narůžovělými květy těchto mimořádných 
stromů. Organizátoři i město poprvé přistoupili 
k  zavedení vstupného na náměstí. Důvod? 
O vstupném se vedla řeč již dříve a jeho zavedení 
bylo jen otázkou času. Město na slavnosti 
totiž vždy doplácelo z vlastního rozpočtu. 
Děti do 15 let měly vstup zdarma, studenti 
a senioři 50 Kč a dospělí 100 Kč. V předprodeji 
za 80 Kč si koupilo vstupenku 800 lidí.
Slavnosti mandloní a vína měly letos několik 
novinek – gastro zónu, kuchařskou show, soutěž 
jedlíků a celkově bohatší kulturní program. Čím 
více lidí Slavnosti lákají, tím roste i organizační 
zátěž a náklady – zajištění parkování, kyvadlová autobusová doprava, úklid celého města v průběhu 
slavností i po jejich skončení, zajištění mobilních toalet a řada a řada dalších. Případný zisk ze 
vstupného zůstane v rozpočtu města a bude využíván na další akce převážně pro místní, které je nutné 
z rozpočtu dotovat. Jedná se například o divadelní festivaly či adventní koncerty. Další místní akcí bez 
vstupného bude červnové Notování (folklórní festival) nebo Adventní punčování. 
V  dubnu budou pokračovat důležité investiční akce. Kromě stavby Pavučiny a přestavby kina jde 
o budování bezbariérových chodníků a parkovišť. U veteriny nastoupí plynaři, aby vyměnili část 
plynovodu, Vodovody a kanalizace (VaK) opraví další úsek vodovodu na ul. Nádražní. Poté stavební 
firma dokončí v těchto místech parkoviště.
Od dubna město rozšiřuje sociální pečovatelskou službu na sedm dní v  týdnu, tedy i na víkendový 
provoz. Vyhovělo tak rostoucímu zájmu převážně starších občanů o rozvoz obědů a terénní služby 
(pomoc v domácnosti, nákupy, hygiena…).
Na co se těším? Na výtvarnou soutěž pro školy, jejímž zadáním bude navrhnout pomalování trafostanice 
a na následnou realizaci vítězného projektu. Těším se na akci Ukliďme Česko, Kolo pro život nebo na 
zprovoznění oranžového přechodu na ul. Komenského. Vinaři se jistě těší na soutěžní přehlídku vín 
O Hustopečskou pečeť.

Vážení přátelé,

v letošním roce si připomínáme různými akcemi 100 let od vzniku první Československé republiky. 
V pondělí 16. dubna, v den osvobození Hustopečí, se můžeme potkat hned na třech místech. V 10 hodin 
dopoledne zasadím lípu srdčitou v rámci projektu 100 lip - 100 oslav, následovat bude pietní akt na 
hřbitově RA a poté bude slavnostně otevřena expozice 2. světové války v Městském muzeu a galerii. 
Přeji nám všem hodně sluníčka, rozkvetlé zahrádky, zdravé sady a vinohrady, radost z každého, byť 
sebemenšího úspěchu.

Hana Potměšilová, starostka města

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z jednání rady
Radní se sešli na 86. schůzi Rady města Hus-

topeče dne 27. února 2018.

V budově Polikliniky dojde k výměně světel

Prostory Polikliniky se stále zvelebují. Na 

návštěvníky čeká nové čalounění lavic nebo 

nový výtah. Dalším krokem je nyní výměna 

osvětlení společných prostor. „Rozhodli jsme 

se vyměnit stávající staré zářivky za nové LED 

osvětlení. Kromě zvýšení komfortu přinese 

tato výměna i významnou fi nanční úspo-

ru,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová. 

K  výměně dojde v  nejbližší době a bude stát 

76 tisíc korun.

Dvorní fasádu v domě U Synků čeká oprava 

omítek

Renesanční dům U Synků patří mezi 

významné kulturní památky ve městě. Sídlí zde 

Městské muzeum a galerie Hustopeče i Turis-

tické informační centrum. Vzhledem ke stáří 

památky zde dochází k  dílčím opravám. Na 

rok 2018 je naplánována oprava omítek dvorní 

fasády. Vhodný dotační titul nabízí program 

Podpora obnovy kulturních památek prostřed-

nictvím obcí s  rozšířenou působností a město 

Hustopeče žádá o 100 tisíc korun. „Spoluúčast 

je v  tomto případě necelých 35 tisíc korun,“ 

dodal místostarosta Bořivoj Švásta.

Posílení veřejného osvětlení na propojce 

ulic

Propojení ulic Ludvíka Svobody a U Větro-

lamu chodníkem pro pěší bude doplněno 

o veřejné osvětlení. Jeden stožár s  ledkovým 

svítidlem 30 W by měl zajistit bezpečnější 

průchod tímto prostorem. Tento požadavek 

byl zaznamenán před časem na mapě závad 

a nyní dochází k jeho realizaci.  

Poliklinika bude mít vlastní přípojku 

plynovodu

Z předání nemocnice pod správu kraje 

a ponechání Polikliniky ve správě města Husto-

peče vyplynula i nutnost vlastní soběstač-

nosti obou zařízení. Proto dojde od března 

2018 k budování středotlakové přípojky plynu 

v  budově Polikliniky. „Hotovo by mělo být 

v  roce 2019. Přípojka povede z  ulice Hybešo-

va podél asfaltového chodníku. Práce půjdou 

ruku v  ruce s  budování bezbariérové trasy na 

této ulici,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.

Přeložka přípojky je vyvolána záměrem 

města vybudovat na ulici Žižkova podporova-

né byty. Přes tyto pozemky vede plyn k  Poli-

klinice a ochranné pásmo neumožňuje na 

plynové přípojce bytové domy postavit.

-ves-

Z MĚSTA

Současný stav omítek v domě U Synků..
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V úterý 13. března se radní sešli na 87. schůzi 

Rady města Hustopeče.

Otevřené sklepy vinařů sjednotí dřevěné 

poutače

Nová označení budou mít hustopečské 

sklepy. Ta usnadní návštěvníkům orientaci 

nejen při akcích města. Námět podali členové 

Vinařské komise a u majitelů sklepů se setkal 

s  kladným ohlasem. Rada města schválila za-

koupení dřevěných stojanů – poutačů. Polo-

vinu nákladů uhradí město prostřednictvím 

rozpočtu marketingu a kultury. Podpoří tím 

vinařství v Hustopečích.

Dvě veřejné zakázky čekají na zhotovitele

Radní schválili vyhlášení dvou veřejných 

zakázek: zakázku malého rozsahu na rekon-

strukci sociálního zařízení na hotelu Formanka 

a veřejnou zakázku na stavební úpravy a vy-

bavení na ZŠ Komenského. Podrobnosti jsou 

uvedeny na webu www.vhodne-zverejneni.cz. 

„Zároveň jsme vybrali zhotovitele na stavbu 

podporovaných bytů pro seniory nad 65 let, 

které vzniknou v  ulici Žižkově. Tato investice 

byla vysoutěžena za částku více než 15 milionů 

korun,“ dodal místostarosta Bořivoj Švásta.

Dotace podpoří rekonstrukci kotelny na 

Poliklinice 

Kotelna v  budově Polikliniky potřebuje re-

konstrukci. Opatření navržená energetickým 

posudkem doporučila zateplení obvodového 

pláště a modernizaci zdroje vytápění. Na ve-

řejnou zakázku malého rozsahu bylo již oslo-

veno několik uchazečů. Zároveň bude projekt 

spolufi nancován z  Operačního programu 

životního prostředí, který si klade za cíl sní-

žit energetickou náročnost veřejných budov 

a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. 

Finanční podpora z dotace pokryje 65% způso-

bilých výdajů. 

 Parkoviště na Generála Peřiny se bude 

s investorem dále řešit

Stavitel bytových domů na Generála Peřiny 

předložil radě města projekt na dvě parkovi-

ště, která mají sloužit stávajícím i budoucím 

obyvatelům bytových domů. Radní souhlasili 

s předloženým návrhem pouze částečně. „Mu-

síme s investorem dořešit například místa pro 

nádoby na sběrný odpad nebo chodník pro 

pěší,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.  

Trafostanici čeká nový vzhled 

Společnost E.ON oslovila vedení města 

v  rámci akce, ve které na různých místech po 

České republice vytipovává trafostanice urče-

né k  rekonstrukci. Ty mají následně šanci zís-

kat úplně nový vzhled. V Hustopečích se jedná 

o trafostanici na propojce ulic Ludvíka Svobody 

a U Větrolamu. Po dohodě se společností E.ON, 

vyhlásí vedení města soutěž na její nové grafi c-

ké ztvárnění. „Plánujeme oslovit místní školy, 

učitele výtvarné výchovy. Hotovo by totiž mělo 

být do konce školního roku. Budeme se těšit na 

návrhy,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.  

Město podporuje akci Kolo pro život

Radní schválili dohodu o poskytnutí pod-

pory uzavřenou se spolkem Kolo pro život. 

Cyklistický závod Kolo pro život Hustopeče 

Agrotec Tour Škoda Auto se pojede v  sobotu 

28. dubna. Dohoda zahrnuje propagaci, zábor 

některých ulic i Dukelského náměstí.               -ves-
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Podobnou trafostanici budou mít i Hustopeče.
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V  září se Centrum volného času Pavučina 

rozloučilo se starou budovou. Místa se ujala 

stavební fi rma a pod jejíma rukama roste 

nová, dvoupatrová budova, která je vyprojek-

tovaná tak, aby vyhověla všem požadavkům 

na zájmové vzdělávání dětí. Práce v  březnu 

komplikovalo nepříznivé počasí. „Zima nás 

tvrdě zaskočila. Bourání staré budovy proběh-

lo podle plánu, pak nás překvapila spodní 

voda, které je tady hodně,“ uvedl místostarosta 

Bořivoj Švásta.

Kvůli spodní vodě musela fi rma na zpevně-

ní podloží zvolit technologii zavibrování pilířů 

a nyní už jsou položeny dvě základové desky. 

„Jedna deska nám stále chybí. Jakmile počasí 

dovolí, tak se zabetonuje a rozjedeme zdění 

naplno. Budovu máme rozdělenou na tři dila-

tace, jedna z nich už se zdí,“ řekl stavbyvedoucí 

Libor Man. 

Náplně centra volného času se fungová-

ní mimo vlastní budovu dotklo minimálně. 

„Většinu aktivit a zájmových kroužků máme 

v M-klubu nebo v knihovně. Ale už se těšíme na 

nové prostory, protože budou kvalitní a budou 

postaveny tak, aby plně vyhovovaly našim 

potřebám,“ vysvětlil ředitel CVČ Pavučina Petr 

Fridrich. Vedle nové budovy se úprav dočká 

i zahrada. Město požádalo o dotaci na úpravy 

a vybavení venkovního areálu. „Máme vypra-

covanou zahradně architektonickou studii, 

měla by tady být tzv. stezka bosou nohou, 

motýlí louka, vysazeny nové stromy a další 

věci přizpůsobené objektu. Chceme, aby tady 

vzniklo příjemné místo pro rodiny s  dětmi,“ 

dodal Fridrich.

Zahrada bude upravena, i pokud žádost 

o dotaci nebude úspěšná. Na jejím zvelebo-

vání se bude podílet město nebo děti v rámci 

přírodopisných kroužků.                                       -ves-

Téměř před očima se mění budova býva-

lého kina.   Vzniká z  ní kulturní a informač-

ní centrum, ve kterém najdou svůj prostor 

divadla, koncerty, přednášky i setkávání lidí. 

„Velice si cením toho, že budeme mít v Husto-

pečích důstojné místo pro divadla, kde nabíd-

neme návštěvníkům komfortní prostředí 

včetně svažitého hlediště a hercům zase 

odpovídající zázemí. To vše v  kulturním 

domě, kde doposud soubory vystupují, chybí,“ 

uvedla jeden z hlavních důvodů rekonstrukce 

starostka Hana Potměšilová. 

Práce jsou v  plném proudu, na pár dnů 

je omezilo pouze mrazivé počasí. Vzhledem 

k  tomu, že se jedná o rekonstrukci, přišly na 

řadu jako první bourací práce. „Nejtěžší bylo 

zatím sundání stropu. To bylo náročné jak 

z  hlediska bezpečnosti, tak také kvůli velké 

váze jednotlivých dílců. Už je to hotové a dále 

pokračujeme podle časového harmonogra-

mu,“ popsal průběh zástupce zhotovitele 

Tomáš Lidák.  Další opatření si vyžádal  vyso-

ký stav spodní vody. „Kvůli tomu jsme museli 

udělat drenáže v  celém hlavním sále. Nyní je 

už vše v pořádku,“ doplnil Lidák. 

A jaké jsou další plány? „Město vypsalo 

celkem tři výběrová řízení a po stavební části 

tak přijdou na řadu dodavatelé techniky a tech-

nologií a zařizování interiéru,“ uvedla Potměš-

ilová. Divadelní sál doplní kvalitní ozvučení, 

osvětlení či jevištní mechanika. Promítání 

projde digitalizací a bude tak  odpovídat DCI 

standardu. „Rozhodli jsme se pro digitalizaci, 

protože bez ní by kino spíše zaniklo. Teď bude-

me mít možnost promítat i premiérové fi lmy, 

zatímco dříve jsme je získali přibližně až za 

půl roku po uvedení a celá řada fi lmů je navíc 

zakódovaná pouze pro nový formát,“ vysvětlila 

Potměšilová. 

Rekonstrukcí dojde i k  rozšíření objektu. 

Toto místo využije turistické informační cent-

rum, které je nyní v  domě U Synků. „Budo-

va má výbornou polohu v  centru města. Při 

přestavbě jsme plánovali i následný provoz, 

který zajistí zaměstnanci organizační slož-

ky Marketing a kultura města Hustopeče. Ti 

se postarají i o kulturní a informační   náplň 

nového centra,“ doplnila Potměšilová. Celko-

vé náklady na stavbu, technologie a interiér 

se pohybují okolo 46 milionů korun.  Ty se 

oproti původnímu odhadu ze studie navýšily. 

„Vzhledem k rekonstrukci, u které nikdy nejde 

prohlédnout a prověřit všechno, je pro archi-

tekta stanovení nákladů dopředu velmi těžké, 

obzvlášť ve fázi studie,“ vysvětlila Potměšilová. 

-hrad-

Z hustopečského kina roste centrum kultury a informací
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Práce v budově kina jsou v plném proudu

Jedna část Pavučiny už se zdí.

Stavbu nové budovy Pavučiny v březnu brzdila zima 
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Turistické informační centrum Hustopeče 

nabízí návštěvníkům rady, prodává suvenýry, 

Hustopečské městské víno a vstupenky na akce 

pořádané nejen ve městě. Nyní rozšířilo nabíd-

ku propagačních materiálů o ručně malované 

mapy, které obsahují celý region Břeclavsko. 

„Naleznete v  nich základní informace o okol-

ních obcích spadajících do Břeclavska. Jsou 

v  ní zaznačeny cyklotrasy a nejvýznamnější 

památky,“ uvedla pracovnice TIC Jana Myšková. 

Mapy budou také zdobit místní školy. „Navíc je 

cedule s mapou i na náměstí u kostela,“ dodala.

Turistické informační centrum bude 

od soboty 10. března otevřeno v  sobotu 

i v neděli od 8 do 14 hodin. Na sezónu chystají 

v Turistickém informačním centru další novin-

ky. „Připravujeme nové materiály, termo-

-hrnky a batůžky. K dostání bude i nová 

turistická známka vydaná ke stému výročí 

vzniku Československa,“ uzavřela Myšková.

-ves-

TIC nabízí ručně malované mapy

Malovaná mapa je umístěna i na Dukelském náměstí.
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Díl 12.: Odbor obecní živnostenský úřad
Dvanáctý díl seriálu, ve kterém vám před-

stavujeme Městský úřad Hustopeče, se bude 

věnovat Odboru obecní živnostenský úřad.

Odbor obecní živnostenský úřad sídlí 

na Dukelském náměstí v  budově tzv. staré 

pošty a je mu svěřena státní správa vyme-

zená v  zákoně č. 570/1991 Sb. o živnosten-

ských úřadech. „Zákon říká, že živnostenské 

podnikání je tříúrovňové. Máme živnostenské 

úřady v  obcích s  rozšířenou působností, kraj-

ské živnostenské úřady a poté živnostenský 

úřad pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Musíme se také řídit dalšími zákony, napří-

klad obchodním, kontrolním řádem a správ-

ním řádem,“ vysvětlil vedoucí odboru Václav 

Novotný.  

Samotný živnostenský zákon není rozsáhlý, 

ale během let prodělal 169 novelizací, přímých 

či nepřímých. Zásadní změnou bylo zrušení 

okresních živnostenských úřadů a přesunutí 

veškeré agendy na obecní živnostenské úřady. 

„V této době k nám byli delimitováni i pracov-

níci, bylo nás sedm. Bylo to období předělávání 

živnostenských úřadů, spisů, vydávání nových 

živnostenských listů a mnoho spisů se dlou-

ho hledalo. Dnes nám toto období připadá 

pionýrské, protože živnostenské podnikání 

a evidence podnikatelů velmi pokročila dopře-

du,“ řekl Novotný.

Dnes pracují na odboru, kromě vedoucího, 

čtyři referentky: Lenka Vetrová, Hana Blaž-

ková a Helena Kinclová, které registrují nové 

podnikatele a starají se o stávající. Naděžda 

Prokešová naopak provádí kontrolní činnost, 

která je zaměřená na dodržování živnosten-

ského zákona. „Má na starosti celou agendu 

podnikatelů. Máme jisté know-how a způso-

by, chceme, aby každý podnikatel byl osloven 

v rámci doby svého podnikání a byl vyzván ke 

kontrole. Nechceme za každou cenu pokuto-

vat, spíš jdeme cestou informační a upozorňu-

jící. Pokud ale nedojde k nápravě, tak následují 

sankce,“ upřesnil Novotný. Práci zaměstnanci 

vykonávají v on-line systému, v databázi cent-

rální evidence živnostenských podnikatelů. 

„Máme na starost územní obvod, ve kterém 

je 28 obcí a 37 tisíc obyvatel. Z toho evidujeme 

7600 podnikatelů, kteří mají 11  777 živnos-

tí,“ dodal Novotný. Živnostenský úřad navíc 

eviduje i zemědělské podnikatele. „V  součas-

né době máme asi 574 těchto podnikatelů. 

Většinou jsou to ti, kteří hospodaří nebo jsou 

to výrobci vína z  vlastních zdrojů,“ upřesnil 

Novotný. Podnikat se dá i mimo živnostenský 

zákon, jedná se například o činnost bank, léka-

řů, advokátů, restaurátorů apod. „Není v  naší 

pravomoci tyto podnikatele kontrolovat,“ řekl 

Novotný.

Živností je soustavná činnost provozova-

ná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za 

podmínek stanovených zákonem. „Pokud se 

jedná o živnost volnou, tak musí splnit základ-

ní požadavky, jako jsou bezúhonnost, způsobi-

lost k právním úkonům a věk nad 18 let. Pokud 

se jedná o další živnosti vázané – řemeslné 

nebo koncesované, je vydání živnostenské-

ho oprávnění svázáno se vzděláním v  daném 

oboru případně s dalšími povolovacími proce-

durami,“ podotkl Novotný. Pokud je žadatel 

o živnost úspěšný, tak získá živnostenské 

oprávnění - výpis z  rejstříku živnostenského 

podnikání. Všichni aktivní živnostníci jsou 

dohledatelní na webových stránkách Minister-

stva průmyslu o obchodu v sekci Živnostenský 

rejstřík, která je volně k nahlédnutí.

Ze statistiky obecního živnostenského 

úřadu vyplývá, že téměř každý pátý obyvatel 

hustopečského územního obvodu podniká 

a zájem o živnosti nemizí. „V  minulém roce 

jsme vydali kolem 350 nových živnostenských 

oprávnění a na vlastní žádost jich bylo zrušeno 

asi 90. To svědčí o tom, že podnikání stále láká,“ 

komentoval Novotný.  

Pokud chcete podnikat a získat živnos-

tenské oprávnění, můžete navštívit jakýkoliv 

obecní živnostenský úřad a tam se po splnění 

podmínek zaregistrovat. V Hustopečích nalez-

nete všechny podstatné informace na webu 

města. „Lidé mohou ohlásit živnost i mimo 

svůj územní obvod, tam, kde se zrovna nachá-

zí,“ uvedl Novotný. Případné správní delikty 

řeší úřad místně a věcně příslušný. Pokud 

jste se naopak rozhodli živnost ukončit nebo 

přerušit, nestačí pouze informovat fi nanční 

úřad, musíte o svém rozhodnutí informovat 

také živnostenský úřad. 

V  příštím díle vám představíme Majetko-

právní odbor.                                                                   -ves-

V prosinci 2017 začal platit nový jízdní řád 

Integrovaného dopravního systému Jihomo-

ravského kraje. Změny se významně dotkly 

cestujících, kteří byli zvyklí používat lokál-

ku a poté přestupovali do vlaku na Břeclav. 

Podle nového jízdního řádu přijede lokálka na 

šakvické nádraží o několik minut později, než 

z  něho vyjíždí vlak do Břeclavi. „Podle poža-

davku ministerstva dopravy došlo ke zrych-

lení vlaků vyjíždějících z  Brna do Olomouce. 

Proto se změnila původní situace, kdy se vlaky 

z  Brna a Břeclavi společně téměř potkaly na 

šakvickém nádraží. Protože je nyní jeden vlak 

rychlejší, tak se interval mezi jejich setká-

ním prodloužil o devět minut. Lokálka ovšem 

vyjíždí ve stejnou dobu. To je hlavní příčinou 

problému, o kterém jsem jednala s  krajským 

odborem dopravy a poskytovatelem služby 

společností Kordis,“ vysvětlila starostka Hana 

Potměšilová.   

IDS JMK vznikl v  roce 2008 a propojil 

všechny druhy dopravy na území kraje. Zave-

dl zóny a možnost přestupu z autobusu na vlak 

nebo městskou hromadnou dopravu. „Mnoho 

místních využívajících spoje na Brno si tím 

pohoršilo. Musím dodat, že přímý spoj Husto-

peče – Brno, který jel po dálnici, provozoval 

soukromý přepravce, který s  touto službou 

skončil,“ řekla Potměšilová. Statistiky uvádí, že 

v průměrném dni jede z Hustopečí do Břeclavi 

nebo do Brna kolem 300 cestujících. „Z toho je 

vyčísleno, že do Brna jede 80 procent cestují-

cích a do Břeclavi zbylých 20 procent,“ dodala. 

Aby mohla lokálka z Hustopečí stíhat spoj 

na Břeclav, musela by vyjíždět o šest minut 

dřív. Tím by se prodloužil časový interval 

80 procentům cestujících, kteří jedou do 

Brna. Proto se provozovatel spojení rozhodl 

řešit situaci jinak. „Posílili autobusovou linku 

543, která jezdí Hustopeče – Šakvice, tak, aby 

cestující bez problému vlak do Břeclavi stih-

li. Pokud si ale cestující v  jednoduché anketě 

odsouhlasí odjezd lokálky dřív, aby stihla 

oba vlaky, ale zároveň tak prodloužila cestu 

lidem směřujícím do Brna, tak by to pro Kordis 

problém být neměl,“ řekla Potměšilová. 

Počáteční problémy s  novým autobu-

sovým spojením byly způsobeny patrně 

neinformovaností cestujících. O odjezdech 

lokálky i autobusů informuje cedule umís-

těná na autobusovém nádraží. „Cestující 

směrem na Břeclav mohou jet z autobusového 

nádraží, které je hned vedle vlakového. Navíc 

mohou nastupovat u benzínové pumpy ve 

směru na Šakvice. Zpáteční autobus naopak 

zastavuje i u nemocnice,“ doporučila Potmě-

šilová. 

V  roce 2019 začne modernizace a elektrifi -

kace tratě Hustopeče – Šakvice, která umožní 

přímé spojení z Hustopečí do Brna a Břeclavi. 

Předpokládané zahájení provozu je plánováno 

na rok 2020. „Pravidelně chodíme na jednání 

do Brna ke generálnímu projektantovi. Nyní 

se celá trať i budovy projektují, dokončují se už 

detaily, jako je vzhled zastávek, míst pro čekání 

a podobně,“ uzavřela Potměšilová.                          -ves-

Řešením návaznosti dopravních spojů je používání autobusů 
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Nádraží čeká v příštích letech modernizace.
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Nová tvář obytné zóny
Obytná zóna v Hustopečích změní svoji 

tvář. Více se přizpůsobí současným potřebám 
a díky stavebním úpravám nabídne dostatek 
dosud chybějícího bezpečí. Zklidnění se dočkají 
také další ulice, a to zavedením zóny 30. Co vedení 
města přimělo k tomuto zásadnímu kroku a jaký 
měla situace vývoj? Zeptali jsme se povolaných – 
starostky města Hany Potměšilové a radního pro 
dopravu Richarda Homoly.

Co Vás přimělo ke změně původního rázu 

současné obytné zóny a v přilehlých ulicích 

zavedení zóny 30?

Richard Homola: Od obyvatel obytné zóny 

průběžně přicházely a stále přicházejí připo-

mínky směrem k řidičům, kteří nedodržují 

maximální povolenou rychlost 20 km/h. Mezi-

tím se na nás obracejí obyvatelé z ulic Svat. 

Čecha, Táborů a Žižkové, ze kterých se staly 

postupem času tranzitní ulice. Počet projíždě-

jících vozidel a maximální povolená rychlost 

50 km/h značně snižují jejich komfort bydle-

ní, potažmo bezpečnost. Již několik měsíců 

po nástupu do funkce radního pro dopravu 

jsem věděl, že je potřeba něco udělat. Nepři-

padal jsem si ovšem dostatečně kompetentní 

k tak zásadnímu kroku a bylo jasné, že bude 

dobré se poradit s odborníky. To se psal rok 

2015 a tehdy nás napadlo, po vzoru dalších 

měst, nechat vyhotovit Generel dopravy. Ten 

odhalí nedostatky v dopravě a doporučí další 

řešení. Tento dokument následně potvrdil 

naše myšlenky o vytvoření zóny 30.

Co se stane se současnou obytnou zónou? 

Bude úplně zrušená? A je v ní opravdu tolik 

nedostatků, že ji nejde zachovat ve stávající 

podobě?

Richard Homola: Naše obytná zóna je svým 

způsobem unikátní. U obytné zóny je zpravidla 

nutná přestavba komunikace v celé její šíři na 

stejnou výškovou úroveň. Tím odpadá původní 

členění na vozovku a chodník a vzniká společ-

ná plocha pro všechny druhy dopravy. V prin-

cipu jde o pojížděný chodník, na kterém je za 

určitých podmínek povolena jízda a parkování 

vozidel. Svým stavebním provedením musí 

vzbuzovat dojem, že provoz motorových vozi-

del zde má jen podřadný význam. Je tedy zřej-

mé, že většina ulic spadajících do naší obytné 

zóny nic z tohoto nesplňuje. Neumím si před-

stavit volný pohyb osob, natož dětí, například 

na ulici Údolní, Mírová nebo U Větrolamu. 

Naopak v lokalitách jako Na Výsluní nebo 

Na Vyhlídce a dalších menších lokalitách 

mohou po šikovném stavebním zásahu vznik-

nout právoplatné a bezpečné obytné zóny. 

V místech, kde to bude možné a žádoucí, chce-

me obytné zóny zachovat.

Do zóny 30 se přidají i ulice mimo stávající 

obytnou zónu. To jistě místní obyvatelé 

přivítají. Nesníží ale například možnost 

obnovení parkování na silnici komfort 

obyvatelům ulic v obytné zóně?

Richard Homola: Nesníží. V tuto chvíli 

žádná z ulic, která by měla být z obytné zóny 

vyčleněna, stejně funkci obytné zóny neplní 

a řidič stěží pozná, že se v ní nachází. Nebýt 

dopravních značek při vjezdu a výjezdu 

a několika retardérů, tak to nepozná vůbec. 

Jediný rozdíl tedy obyvatelé po změně na zónu 

30 pocítí v tom, že budou muset používat chod-

ník. To se však v dotčených ulicích děje a nejsem 

si vědom pohybu lidí na vozovce, natož hraní 

dětí. Přechody pro chodce v zóně 30 nejsou 

žádoucí, chodci mohou vozovku kdekoliv volně 

přejít. Za otázku ohledně parkování děkuji. Za 

dobu mého působení jsme uvolnili ulici Vrch-

lického. Dlouhé roky byla těžko průjezdná 

a vytvořením parkovacích míst je opět průjezd 

pohodlný a bezpečný. Stejné úpravy se dočkala 

ulice Nerudova, ve fázi přípravy je dále Alšova, 

Dvořákova a další. Například ulice Údolní je 

dalším vhodným adeptem. Právě zde v součas-

né době lidé parkují, jak nesmí, jedním kolem 

na vozovce a mimo značení parkoviště. Věřím, 

že právě u nich to bude změna k lepšímu. 

Mohu Vás ujistit, že mi auta na vozovce vadí 

a společně se snažíme situaci řešit. Rozhodně 

tedy nepřipustím, aby se nám vozidla vrace-

la na silnice, a to kdekoliv, především potom 

ne v obytné zóně. Pokud nebude ulici možné 

upravit podobným způsobem, bude zde zákaz 

ošetřen dopravní značkou.

Zastupitel a radní pro dopravu Homola 

popsal, kdy se datuje myšlenka na 

zavedení zóny 30. Přesto se proslýchá, že 

se jedná o ukvapený krok, který má úzkou 

návaznost na získání dotace na budování 

bezbariérových chodníků. Jak je to tedy ve 

skutečnosti?

Hana Potměšilová: Určitě se nejedná 

o ukvapený krok. S  myšlenkou řešit neutěše-

nou dopravu jsem již nastupovala do funkce 

starostky. Zároveň jsem si ale uvědomovala, že 

se bude jednat o zásadní a složitou věc, která 

se dotkne velkého množství obyvatel města. 

Proto jsem se připojila k myšlence nechat zpra-

covat pro dopravu zásadní dokument - Gene-

rel dopravy. Po téměř roce práce odborníků 

jsme získali materiál, který nám na mnoho let 

dopředu doporučuje řešení dopravy ve městě. 

Dokument potvrdil naše domněnky o nutnosti 

razantní změny dopravy v  Hustopečích, včet-

ně obří obytné zóny, která se realitou na hony 

vzdaluje tomu, jak by měla vypadat. K  dota-

ci. Možnost zažádat o dotaci na vybudování 

bezbariérové trasy za asi 5 milionů korun naše 

rozhodnutí jenom o několik týdnů urychlila.

Z usnesení rady města zde dne 19. prosince 

2017 vyplývá, že dojde ke zrušení celé 

obytné zóny. Znamená to tedy, že v tuto 

chvíli se obytná zóna zruší a poté se bude 

znovu v určitých místech obnovovat?

Hana Potměšilová: Původní obytná zóna 

Větrná zabírala mnohem menší prostor než 

stávající zóna. K razantnímu rozšíření této zóny 

došlo vybudováním ulice Gen. Peřiny a lokality 

domů Na Vyhlídce, které se přirozeně včlenily 

do obytné zóny. V současné době je vzdálenost 

z jedné strany obytné zóny ke sběrným komu-

nikacím, které odvádějí dopravu, tak velká, že 

ani není v silách většiny řidičů si uvědomovat, 

že jsou ještě stále v obytné zóně a že je nutné 

respektovat rychlost 20 km/hod, dávat pozor 

na hrající děti a podobně. 

Dalším velkým nedostatkem obytné zóny 

v Hustopečích je samotný uliční prostor, který 

je stavebně totožný s  ostatními ulicemi ve 

městě včetně chodníků a asfaltových povrchů, 

což také nepřispívá k tomu, aby si řidiči vozidel 

uvědomovali, že jsou v  části města, kde platí 

zcela jiný dopravní režim.  Toto vše je umoc-

něno tristním nedostatkem legálních parkova-

cích míst pro naše občany, kteří v dané lokalitě 

bydlí. Nejpalčivější situace je kolem bytových 

domů na sídlištích.

Generel dopravy v  návrhové části potvr-

zuje nutnost kompletní revize dopravního 

systému ve značné části města, která zahrnu-

je i obytnou zónu. Jako nejrozumnější řešení 

se jeví převedení obytné zóny na zónu 30 a po 

provedení zcela zásadních a fi nančně nároč-

ných stavebních úprav bude možno některé 

uzavřené obytné části lokality ponechat jako 

samostatné obytné zóny. V  neposlední řadě 

bude nutné ruku v ruce s řešením zóny 30 také 

řešit např. ulici Žižkovu, Tábory a Sv. Čecha či 

dopravní situaci kolem škol a školní jídelny, 

a to včetně parkování.

Pro dokreslení mohu zveřejnit několik čísel 

o počtech dopravy v  popisované části města 

a jejich rychlostech. Město Hustopeče vlastní 

moderní statistický modul, který je schopen 

analyzovat jak počty vozidel, tak jejich rych-

lost v jednotlivých ulicích. Např. v ulici U Větro-

lamu se za pouhý jeden den pohybuje takřka 

900 vozidel. V rámci statistických údajů je zřej-

mé, že 85% vozidel jede rychlostí do 29 km/

hod. Maximální naměřená rychlost v této ulici 

byla v době měření 44 km/hod. 

-ves-
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Na vybraných stanovištích pro tříděný 

odpad v  Hustopečích nově najdete černý 

kontejner s  šedým víkem. Patří do něj kov 

z  domácností. „Nejčastěji půjde o hliníkové 

nebo železné plechovky od nápojů, potra-

vin, od krmiva pro kočky a psy a další drob-

ný kovový odpad. K dnešnímu dni jsme 

rozmístili 27 těchto nádob,“ uvádí Ondřej 

Němeček z  MěÚ Hustopeče, OŽP. „Upozor-

ňujeme, že víko kontejneru je uzamčeno. 

Ke vhozu slouží pouze kulaté otvory ve víku, 

které mají průměr asi 15 cm. Větší předmět 

do kontejneru nelze dostat“, doplnil Ivan 

Chrastina z  městských služeb. Pokud máte 

větší kovový odpad, je potřeba jej dovézt 

do výkupny kovu nebo na sběrný dvůr. Do 

kontejneru rozhodně nepatří plechovky od 

barev nebo se zbytky jiných chemikálií. Tyto 

nebezpečné odpady patří na sběrný dvůr. 

V případě, že byste měli u vás na ulici nebo 

před domem místo a měli byste zájem třídit 

kov, dejte nám vědět. Napište nám svůj tip, 

kde si myslíte, že by vám kontejnery (nejen 

na kov) pomohly komfortněji třídit. Nápa-

dy na zřízení nových sběrných míst nebo na 

doplnění kontejnerů do stávajících hnízd 

pište prosím na nemecek@hustopece.cz, 

nebo volejte na telefon 519  441  084. Z  výzku-

mu společnosti EKOKOM totiž vyplývá, že 

nejvíce omezujícím faktorem pro třídění je 

dostupnost (hustota) sběrné sítě. Průměr-

ná docházková vzdálenost v  ČR je podle 

společnosti EKOKOM 97 m.  S  rostoucí 

vzdáleností ke kontejneru motivace třídě-

ní klesá. Myslíme si, že třídění odpadů má 

smysl. Využijte možnost ovlivnit, kde budou 

kontejnery stát. Děkujeme, že třídíte odpad.

Ondřej Němeček, 
Odbor životního prostředí MěÚ Hustopeče 

Ivan Chrastina, 
vedoucí Městských služeb HustopečeFo
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Sběrná místa jsou bohatší o 27 kontejnerů na kovy z domácností

Černošedé kontejnery slouží na kovový odpad.

Neformální setkání veteránů ledního 

hokeje i dalších sportů se konalo ve čtvrtek 

15. března opět po roce v hustopečském vinař-

ství. Tato událost se vždy nese v  příjemném 

duchu a debaty se vedou nejen o společ-

ných sportovních zážitcích. „Myslím si, že 

setkání nám zpestřují život. Probíráme věci, 

které nás zajímaly celý život, hlavně lední 

hokej,“ řekl František Pospíšil, bývalý kapitán.

Na pořadu dne byly i Zimní olympijské hry, 

které mají všichni v  čerstvé paměti. Jedním 

z  účastníků setkání byl i masér Pavel Křížek. 

Ten se staral o české vrcholové sportovce na 

osmi olympiádách. „U národního mužstva 

jsem začínal v  roce 1973 a to byla zlaté éra – 

Hlinka, Bubla, Holíkové apod. První olympiá-

du jsem zažil v roce 1976 v Innsbrucku. Tehdy 

se celé mužstvo potýkalo s  chřipkou, a přesto 

jsme skončili jako druzí. Největší zážitek bylo 

ovšem Nagano. Na přivítání a ovace po příle-

tu nikdy nezapomenu,“ vzpomínal Křížek.

Pravidelným hostem setkání je bývalý 

starosta Jiří Teplý a veterány přišla pozdravit 

i starostka Hana Potměšilová. „Pravidelně se 

za nimi na chvíli zastavím a poslechnu si něja-

ký zajímavý příběh ze sportovního života. Je 

to vždy dramatické a zároveň veselé,“ uvedla 

Potměšilová. Veteráni si velmi pochvalovali 

místní víno a příští rok se do Hustopečí opět těší. 

-ves-

Sportovní veteráni opět navštívili Hustopeče

Veteráni se setkávají ve vinařském sklepě.
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Dveře v prostoru veřejných toalet na 

autobusovém nádraží poškodil nezná-

mý vandal. Vyměňovat za nové se zatím 

nebudou, pracovníci městských služeb 

díry zalepí. „Prosím, aby všichni, kteří si 

všimnou, že se tady něco podobného děje, 

ihned informovali městskou policii,“ vyzval 

vedoucí městských služeb Ivan Chrastina.

-ves-

Dveře na veřejných toaletách poškodil neznámý vandal

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Nemáme základní věci jako dosta-

tečnou kapacitu mateřských školek pro 

naše obyvatele, máme zdevastovaná 

parkoviště viz nemocnice, nemáme spra-

vené silnice viz hlavní cesta na Šakvice, doře-

šené chodníky, ale budujeme kino za téměř 

50 milionů Kč a budeme investovat do atletic-

kého oválu desítky milionů korun. Je to dobře?

Nechci se tady rozepisovat o tom, proč se 

investice z kina vyšplhala z původních 32 mili-

onů korun na současných téměř 47 milionů 

korun. Chci se jen krátce zamyslet nad komu-

nikací vedení města ohledně investic. Když 

ve čtvrtek 22. 2. 2018 zastupitelstvo jednalo 

o navýšení rozpočtu kina, tak v kině už probí-

haly stavební úpravy, takže se navýšení rozpoč-

tu např. do vybavení o 9 milionů korun vlastně 

muselo schválit, protože tam nikdo nenechá 

rozkopanou nedodělanou stavbu. Rozpočet 

stavby se samozřejmě v průběhu projektových 

prací i po výběrovém řízení může navýšit, to 

se stává. Je mi smutno z  toho, že zastupitelé 

neměli k tomuto výraznému navýšení k dispo-

zici v  materiálech jednu jedinou větu či lépe 

stručný komentář, proč se takto stalo. Občané 

dokonce neměli na zastupitelstvu k  dispozici 

ani projednávaný rozpočet. A dokonce se ani 

Finanční výbor na svém jednání před zastupi-

telstvem, jak je patrné z  jeho zápisu, nemohl 

k  tomuto navýšení vyjádřit, protože k  tomu 

neměl žádné podklady. Tento způsob komu-

nikace zdá se mi poněkud nešťastným.  Je to 

naprosto netransparentní nakládání s  veřej-

nými prostředky a amatérský proces realizace 

této investice. Bohužel je to v  našem městě 

standard. Přece není nic na tom sdělit veřejnos-

ti: bohužel se nám celá akce v procesu přípravy 

vyšplhala na 47 milionů korun, vážení zastu-

pitelé, chcete to i přesto realizovat? A ne začít 

Kino za 50 milionů Kč? Rozpočet překročen o 50%
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Pravidla publikování v obecním zpravodaji 
Hustopečské listy, schválené dne 24. 9. 2013
Radou města Hustopeče č. 97: Kritické články 
budou zveřejňovány vždy se stanoviskem 

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

musí být materiály doručeny do termínu 
uzávěrky aktuálního čísla. Poté nemusí být 
z technických důvodů již zveřejněny. Kompletní 
pravidla publikování na www.hustopece.cz. 

Opakování je matka moudrosti
Kapacita mateřských školek je v  současné 

době plně dostačující, místa jsou pro všechny 

tříleté děti a třídy doplňují i ty mladší. Vedení 

města již nyní reaguje na novelu školského 

zákona, který počítá s  docházkou již od dvou 

let a začne platit od roku 2020. Připravuje 

projekt nadstavby v mateřské škole U Rybiček 

a řeší peníze z dotací na tento záměr. 

Parkoviště u Polikliniky má být dotčeno 

investicí kraje, který zde plánuje výstavbu 

domu pro seniory. V souvislosti s rekonstrukcí 

bude zbytek parkoviště opraven v  návaznos-

ti na nově vzniklé komunikace. Do té doby 

se provádí - stejně jako v  minulém volebním 

období -  pouze údržba. Vloni vedení města 

rozhodlo, že parkoviště v  roce 2018 vyspra-

ví asfaltovým recyklátem. Ten tam v  těchto 

dnech již dělníci naváží. 

Rozhlas z 70% zaplatily peníze z  dotace, 

a městský rozpočet stál tudíž cca 1,2 milionu 

korun, ne uvedených 4,5 milionů korun. Díky 

záložnímu zdroji je nenahraditelným infor-

mačním kanálem pro všechny občany v přípa-

dě havárií a mimořádných událostí. Slouží 

i k informování o akcích ve městě či odstávkách 

elektřiny nebo vody.

Jednou z priorit stran, které získaly důvěru 

občanů ve volbách, byla rekonstrukce budovy 

kina. Ta se nyní mění ve víceúčelové kulturní 

a informační centrum, které nabídne komfort-

ní zázemí hercům i divákům, malou divadelní 

scénu, bar s kavárničkou i nové turistické infor-

mační centrum. Oproti původnímu záměru 

z roku 2012, který byl dotažen do fáze studie, 

je budova nově navržena jako dvoupodlaž-

ní a nabídne prostory i místním spolkům. Ty 

zajistí sál s kapacitou okolo 100 osob v prvním 

patře a toto doplnění vyplynulo z  veřejného 

slyšení s občany v lednu 2017.

Výběrová řízení proběhla tři (stavební část, 

technologie, interiér). Všechna byla po projed-

nání na Radě města Hustopeče vyhlášena 

zveřejněním na profi lu zadavatele www.vhod-

ne-uverejněni.cz. Dokumenty, včetně projek-

tové dokumentace jsou na profi lu k  dispozici 

dosud. Smlouva je zveřejněna v registru smluv.

1. Veřejná zakázka Multifunkční kulturní 

centrum Hustopeče

Projednána a schválena v  radě města 

Hustopeče 4. dubna 2017. Dle zadávací doku-

mentace byla předmětem veřejné zakázky 

rekonstrukce kina na multifunkční kulturní 

centrum.  Předmětem veřejné zakázky nebyla 

část D2 projektové dokumentace – Technolo-

gie kina a divadla a Interiér.

Předpokládaná  Vysoutěžená 

cena (bez DPH) cena (bez DPH)

35,402.957 Kč 30,699.999 Kč

  Stavební fi rma PLUS s.r.o.

2. Veřejná zakázka Multifunkční kulturní 

centrum Hustopeče – interiér

Projednána a schválena v radě města Husto-

peče 5. prosince 2017. 

Předpokládaná  Vysoutěžená 

cena (bez DPH) cena (bez DPH)

3,970.000 Kč 2,940.452 Kč

  DIVINA DESIGN s.r.o.

3. Veřejná zakázka Multifunkční kulturní 

centrum Hustopeče – technologie kina 

a divadla

Projednána a schválena v radě města Husto-

peče 5. prosince 2017. 

Předpokládaná  Vysoutěžená 

cena (bez DPH) cena (bez DPH)

4,782.860 Kč 4,499.999,90 Kč

  D – cinema s.r.o.

Celková cena za rekonstrukci a vybavení 

technologiemi a interiér

Předpokládaná cena Vysoutěžená cena 

44,155.817 Kč 38,140.450,90 Kč

Město Hustopeče zakoupilo pozemek za 

Westfalií a Lindenem proto, aby mohlo dojít 

k  realizaci záměrů platného územního plánu 

Hustopečí – možného budoucího obchvatu 

a příjezd do nově navržené průmyslové zóny za 

Westfalií, Lindenem a jednotou COOP, a také 

příjezd do stávajících fi rem Linden a Jednota 

COOP mimo ulici Žižkova. Tento záměr je veřej-

ně dostupný ve schválených  územních studi-

ích S5, S9. Nešlo koupit pouze část pozemku 

pod navrženými veřejnými plochami. Město 

tedy koupilo celý pozemek. O prodeji pozem-

ků mimo navržené veřejné plochy jedná město 

v první řadě se stávajícími fi rmami, které vlast-

ní pozemky v navržených veřejných plochách. 

Zastupitelstvo stanovilo minimální částku, za 

kterou je prodej možný. Ta je nastavena tak, 

aby příjmy z prodeje pozemků pokryly výda-

je na tento nákup. Důrazně se ohrazuji proti 

tvrzení, že byl tento pozemek koupen pro 

soukromého investora. 

Hana Potměšilová, starostka

stavbu realizovat, rozbít budovu a pak oznámit 

zastupitelům, že je potřeba navýšit rozpočet.

Ale ať jen nekritizuji: oceňuji na realizaci 

projektu, že se celá rekonstrukce odehrává na 

základě studie, kterou zpracovalo předchozí 

vedení města a oceňuji, že se při diskusi nad 

projektem v  březnu 2017 zohlednily naše dvě 

připomínky, a to aby se rekonstrukce udělala 

tak, aby v  prostorách kina umožňovala hrát 

divadelní představení a bylo tam maximálně 

možné zázemí pro divadelníky a aby se vzniklé 

konferenční prostory daly k  využívání husto-

pečských spolků. A je mi docela jedno, že si 

obě tyto myšlenky přivlastnila paní starostka, 

jako by to sama vymyslela. Podstatné je, že se 

tyto myšlenky realizují a jestli se někdo chlubí 

cizím peřím, je v tomto případě jedno. Podstat-

ný je výsledek. Spolky mohly mít samozřejmě 

k dispozici místnosti v nově rekonstruovaném 

Centru volného času Pavučina či v  M-klubu.

Osobně mi připadá zbytečné, abychom se 

kvůli rekonstrukci kina zadlužovali a brali si 

úvěr. Napadlo někoho z vedení, že bychom se 

nezadlužovali a nebrali úvěr na CVČ Pavuči-

na? Prioritu mělo jednoznačně centrum 

volného času, a ne kino. Za zadlužení města 

to nestálo. Nebo stálo, ale měly se utlumit jiné 

nesmyslné projekty, jako je nákup pozemků 

u Westfalie za 11 milionů korun pro soukro-

mého investora-developera, kamerový systém 

za 1,5 milionu korun na náměstí, či investi-

ce 4,5 milionu korun do obecního rozhlasu. 

Teď už zbývá jen doufat, že místo současných 

průměrně šesti návštěvníků kina na před-

stavení jich budou po rekonstrukci chodit 

stovky, aby se investice morálně vyplatila.

Ing. Jiří Kadrnka, zastupitel za ODS

Vizualizace interiéru kina.
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Usnesení z 85. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 22.02.2018 

Usnesení č. 2/85/18: RM schválila Příslib 

pověření k poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu v  ORP Hustopeče 

pro poskytovatele sociální služby Diakonie 

ČCE, Středisko Betlém, Císařova 394/27, 

Klobouky u Brna, IČ 18510949, sociální 

služba Sociálně terapeutické dílny, 

Identifi kátor služby: 1969100. V  případě, 

že vydá Příslib pověření, popř. Pověření 

pro výše uvedený účel Jihomoravský kraj, 

pozbývá Příslib pověření vydaný městem 

Hustopeče platnosti a v platnosti pak 

zůstává pouze Příslib pověření, popř. 

Pověření vydaný Jihomoravským krajem. 

Text Příslibu pověření je přílohou zápisu.

Usnesení z XXVIII. schůze Zastupitelstva 

města Hustopeče konané dne 22.02.2018 

Usnesení č. 1/XXVIII/18: ZM schvaluje program 

dnešního zasedání s  následujícími 

změnami: doplnění bodu IV. g., IV. m.

I. Zahájení

II. Sdělení starostky

III. Zpráva Kontrolního výboru a Finančního 

výboru 

IV. Hlavní body

a. Návrh na schválení změny č. 2 územního 

plánu města Hustopeče

b. Žádost o prodej části pozemku parc.č. KN 

1261/1

c. Majetkoprávní vypořádání za areálem 

bývalé spol. Neria

d. Budoucí směnné smlouvy na pozemky za 

Westfalia Metal

e. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene - Kosmákova, kabel do 

země

f. Obnova sítě NN - Na Hradbách, Kurdějovská, 

Javorová

g. Záměr darovací smlouvy na darování 

pozemků městu Hustopeče – bezbariérový 

chodník Nádražní

h. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů

i. Zásady města Hustopeče pro tvorbu 

a čerpání fondu pro účastníky obřadu

j. Dotace organizacím a spolkům z rozpočtu 

města 2018

k. Překlenovací úvěr k fi nancování školy 

Komenského

l. Rozpočtové opatření č.1 pro rok 2018

m. Obytná zóna

V. Příspěvky členů ZM

VI. Diskuze občanů (v 18:00 hod.)

VII. Kontrola přijatých usnesení

VIII. Závěr

Usnesení č. 5/XXVIII/18: ZM projednalo Petici 

obyvatel bytového domu U Větrolamu 

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

nebo přemístění dětského hřiště, které se 

nachází pod okny tohoto domu, a vzalo na 

vědomí návrhy rady města k  přemístění 

části hřiště.

Usnesení č. 8/XXVIII/18: ZM schvaluje podle 

§ 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, 

(stavební zákon), v platném znění, vydává 

Změnu č. 2 územního plánu Hustopeče. 

Usnesení č. 9/XXVIII/18: ZM neschvaluje 

vyhlášení záměru prodeje části pozemku 

parc.č. KN 1262/1 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 10/XXVIII/18: ZM schvaluje 

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. 11/XXVIII/18: ZM schvaluje smlouvu 

o smlouvě budoucí směnné z důvodu 

stavby kruhového objezdu na směnu 

částí pozemku par.č. KN 982/17 vedeného 

v KN jako orná půda o orientační výměře 

cca (5.500) m2 v grafi ckém zákresu 

uvedené jako části a,b,c,d evidované 

na LV č.10001 pro obec Hustopeče 

a k.ú. Hustopeče u Brna za pozemek ve 

vlastnictví Westfalia Metal s.r.o. par. č. KN 

982/51 a části pozemku 982/18 o výměře 

cca (30) m2 dle přiloženého zákresu 

označeného písmenem e) obojí evidované 

na LV 11230 pro obec Hustopeče 

a k.ú. Hustopeče u Brna. Rozdíl ve výměře 

směňovaných pozemků bude fi nančně 

vypořádán za cenu 1.500,- Kč/m2. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/XXVIII/18: ZM schvaluje 

projektovou dokumentaci projektanta 

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

1040014126, Kosmákova obnova NN. 

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. 15/XXVIII/18: ZM schvaluje 

souhlas s projektovou dokumentací na 

akci: "Obnova NN sítě - Na Hradbách, 

Kurdějovská, Herbenova, Javorová". 

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. 16/XXVIII/18: ZM schvaluje 

darovací smlouvu na darování pozemků 

vybudovaných v rámci stavební akce 

„Hustopeče-bezbariérový chodník 

kolem krajské komunikace II/420, 

Hustopeče, ulice Nádražní“ pozemků 

parcela číslo KN 1235/6, 1235/13, 1235/14, 

1235/15, 1235/16, 1235/17, 1235/18, 1235/19, 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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1235/20, 1235/22, 1235/23, 1235/26, 1235/28, 

1235/29, 1235/34 vše v katastrálním území 

Hustopeče u Brna od Jihomoravského 

kraje, IČ: 70888337, se sídlem Žerotínovo 

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

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/XXVIII/18: ZM schvaluje 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. 18/XXVIII/18: ZM schvaluje 

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. 19/XXVIII/18: ZM schvaluje Zásady 

města Hustopeče pro tvorbu a čerpání 

fondu pro účastníky obřadu. Text zásad je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/XXVIII/18: ZM schvaluje 

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 

– podporu trenérů dětí a mládeže ve výši 

11.600 Kč a na nájemné, vybavení, provozní 

materiál, ve výši 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., poskytnutí 

dotace 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., 

poskytnutí dotace dle smlouvy ze dne 

10.6.2015, ve výši 45.315 Kč + inflace dle 

roku 2017.

19) Domovinka Němčičky o.p.s, poskytnutí 

dotace na poskytování služeb, ve výši 

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, ve výši 

105.000 Kč 

22) Diecézní charita Brno-Oblastní charita 

Břeclav, poskytnutí dotace na činnost 

Kontaktního centra 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, ve výši 30.000 Kč 

28) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace 

na platy trenérů dětí a mládeže 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) Práh – 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 

Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou 

přílohou zápisu 

Usnesení č. 21/XXVIII/18: ZM schvaluje přijetí 

úvěru ve výši 45.000.000 Kč od ČS, a.s., 

k fi nancování akce "Stavební úpravy 

a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče" do 

doby poskytnutí dotace v režimu ex post. 

Usnesení č. 22/XXVIII/18: ZM schvaluje 

Smlouvu o úvěru č. 0317695429/LCD 

s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 

1929/62, Praha 4, IČ 45244782, ve 

výši 45.000.000 Kč, k fi nancování 

akce "Stavební úpravy a vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče", s proměnnou 

sazbou úročení ve skladbě 3M PRIBOR + 

odchylka 0,07 %p.a. Smlouva je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 23/XXVIII/18: ZM schvaluje v rámci 

rozpočtového opatření města Hustopeče 

č.  1/2018, na ORJ 504 Marketing a kultura 

v položce vybavení kina, navýšení o částku 

9.000.000 Kč. 

Usnesení č. 24/XXVIII/18: ZM schvaluje 

spolufi nancování projektu „Rekonstrukce 

atletického a fotbalového stadionu 

v  Hustopečích“ realizovaného TJ Agrotec 

Hustopeče ve výši 7.500.000 Kč. Částka je 

zařazena na ORJ 204 Poskytované dotace 

z rozpočtu města.

Usnesení č. 25/XXVIII/18: ZM rozhodne 

o uvolnění prostředků na spolufi nancování 

projektu „Rekonstrukce atletického 

a fotbalového stadionu v  Hustopečích“ 

realizovaného TJ Agrotec Hustopeče ve 

výši 7.500.000 Kč na příštím jednání ZM 

v  dubnu 2018. Schválení je podmíněno 

předložením písemného zabezpečení 

fi nancování spoluúčasti na projektu ze 

strany TJ Agrotec Hustopeče.

Usnesení č. 26/XXVIII/18: ZM schvaluje v rámci 
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rozpočtového opatření města Hustopeče 

č.  1/2018, na ORJ 502 Sportovní zařízení 

města Hustopeče, v položce rekonstrukce 

bazénu, navýšení o částku 12.200.000 Kč. 

Částka je určena na projekt Rekonstrukce 

zázemí krytého bazénu v  rozsahu žádosti 

o dotaci podanou na MŠMT v roce 2017.

Usnesení č. 27/XXVIII/18: ZM schvaluje 

rozpočtové opatření města Hustopeče č. 

1 pro rok 2018 po provedených úpravách: 

Příjmy celkem 298 361 tis. Kč 

Výdaje celkem -298 361 tis. Kč 

Saldo příjmů a výdajů -109 134 tis. Kč 

Financování 109 134 tis. Kč 

Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

Usnesení z 86. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 27.02.2018 

Usnesení RM č. 2/86/18: RM schválila 

objednávku pro provedení výměny 

osvětlení ve společných prostorách 3. patra 

objektu Polikliniky Hustopeče fi rmou 

Alois Jakeš, Žižkova 466/33, Hustopeče, 

v  provedení LED, za cenu dle kalkulace 

76.589 Kč.

Usnesení RM č. 3/86/18: RM schválila 

objednávku zřízení podružného měření 

spotřebované el. energie nájemcem 

Girasole v  prostorách Polikliniky 

Hustopeče. Instalaci a dodávku provede 

fi rma Alois Jakeš, Žižkova 466/33, 

Hustopeče, za cenu dle kalkulace 7.401 Kč

Usnesení (úkol) RM č. 5/86/18: RM ukládá 

vedení města jednat s  majiteli vybraných 

lesních pozemků v  rámci ORP Hustopeče 

o podmínkách jejich případného prodeje 

městu. Včetně možnosti jejich směny 

s  Lesy ČR, s. p., za pozemek pro budoucí 

rozšíření ČOV.

Usnesení RM č. 6/86/18: RM schválila odložení 

žádosti o vyhlášení záměru uzavření 

nájemní smlouvy k dočasnému užívání 

části pozemku města Hustopeče parc. č. 

KN 49 a parc. č. KN 50 v  k.ú. Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče, za účelem 

parkování osobních vozidel, a to do 

dokončení realizace rekonstrukce objektu 

kina. 

Usnesení RM č. 7/86/18: RM schválila  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, na dobu určitou do 

31.12.2018 s jednoměsíční výpovědní 

dobou, a to za účelem parkování vozidel 

s paní …, nar. …, bytem Brněnská …, 

693 01 Hustopeče. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 9/86/18: RM schválila  prodej 

dřevěného domku na parc.č. 1250/5 v obci 

a k.ú. Hustopeče u Brna, paní …, bytem 

Morkůvky …, za nabídkovou cenu 10.100 Kč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 10/86/18: RM schválila  dodatek 

č. 4 k nájemní smlouvě s … na pronájem 

objektu občanské vybavenosti na ul. 

Dobrovského 2 v Hustopečích č.p. 61 bez 

parkovacích míst po dobu rekonstrukce 

kina.

Usnesení RM č. 11/86/18: RM schválila změnu 

umístění vodoměrné šachty pro stavbu 

"Polyfunkční dům Janáčkova" společnosti 

Buildsteel s.r.o., Mírová 1098/4, Hustopeče, 

IČO: 27694321 na pozemku parc.č. 106/1, 

k.ú. Hustopeče z důvodu souběhu 

ostatních inženýrských sítí. VŠ bude 

umístěna do chodníku.

Usnesení RM č. 12/86/18: RM schválila  

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, verze projektové 

dokumentace 01/2018. RM požaduje  

uvést do SSBoZVB podmínku uložení 

trasy do chráničky tak, aby uložený kabel 

neznemožnil vybudování případné 

komunikace na pozemku parc.č.4813/59, 

k.ú. Hustopeče.

Usnesení RM č. 13/86/18:  RM schválila 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB 

se společností GasNet, s.r.o. IČ: 27295567, 

se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 

nad Labem na provedení stavby „přeložka 

STL přípojky plynu pro polikliniku, číslo 

stavby: 8800081104“ na pozemcích 

města Hustopeče 1047/1 a 954/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu 

ve výši 5.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 14/86/18: RM schválila Smlouvu 

o zajištění přeložky plynárenského zařízení 

a úhradě nákladů s ní souvisejících se 

společností GasNet, s.r.o. IČ: 27295567, se 

sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem. Potřeba přeložky plynárenského 

zařízení je vyvolána realizací stavby: 

„Novostavba podporovaných bytů na 

Žižkově ulici v Hustopečích“. Rozsah 

přeložky plynárenského zařízení včetně 

předpokládaných nákladů je specifi kován 

ve stanovisku vlastníka plynárenského 

zařízení ze dne 6.2.2018  č.: 5001664215. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 15/86/18: RM schválila  Dohodu 

o převodu práv a závazků ze smlouvy 

o souhlasu s odstraněním stavby ze dne 

24.10.2017 uzavřenou mezi Městem 

Hustopeče a manželi … s novými nabyvateli 

pozemku parc.č. 1766, k.ú. Hustopeče … a …, 

oba bytem U Vodojemu …, Hustopeče.

Usnesení RM č. 18/86/18: RM schválila 

podání žádosti o dotaci na projekt „Dům 

U Synků – oprava omítek dvorní fasády“ 

do programu Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností v roce 2018.

Usnesení RM č. 20/86/18: RM schválila cenovou 

nabídku dodavatele ELMAT sdružení 

podnikatelů Zdeněk Rybář – Milan 

Ledvina, IČO: 65367774, Nerudova 34, 

693 01 Hustopeče na rozšíření veřejného 

osvětlení na propojce ulic L. Svobody - 

U Větrolamu v částce 48.098,-Kč bez DPH 

a schvaluje vystavení objednávky.

Usnesení RM č. 21/86/18: RM schválila 

zajištění příprav na konkursy na pracovní 

pozice ředitelů příspěvkových organizací 

vykonávající činnost škol a školských 

zařízení u těchto příspěvkových organizací:

ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2, 

693 01 Hustopeče. IČ 49137077 

MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 961/5, 

693 01 Hustopeče, IČ 70882291 

Ředitelé příspěvkových organizací vykonávající 

činnost školy a školského zařízení budou 

na základě konkursního řízení jmenováni 

na období 6 let v souladu se zákonem č. 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění.

Usnesení RM č. 23/86/18: RM schválila 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, a v souladu 

s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, V Y H L A Š E N Í  konkursu na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky 

Základní školy Hustopeče, příspěvkové 

organizace, Komenského 163/2, Hustopeče, 

IČ: 49137077 s předpokládaným nástupem 

1.8.2018

Usnesení RM č. 26/86/18: RM schválila 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, a v souladu 

s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, V Y H L A Š E N Í  konkursu na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky 

Mateřské školy Hustopeče, příspěvkové 

organizace, Na Sídlišti 5, Hustopeče, IČ: 

70882291 s předpokládaným nástupem 

1.8.2018.

Usnesení RM č. 28/86/18: RM schválila přidělení 

bytu č. 13 na adrese Svat. Čecha 174/1, 

Hustopeče, … (nar. …) do nájmu s platností 

od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2019. Rada města 

schvaluje nájemní smlouvu k bytu č. 13, na 

adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, mezi 

městem Hustopeče a paní … (nar. …) a to 

s platností od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2019. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 29/86/18: RM schválila 

revokaci usnesení č. 34/83/18 ze dne 
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30. 1. 2018 tak, že ruší navýšení nájmu 

u stávajících smluv startovacích bytů na 

částku 52,72 m2 a ponechává výši nájmu 

za metr2 u stávajících smluv startovacích 

bytů ve výši 43,93 Kč/m2.

Usnesení (úkol) RM č. 30/86/18: RM ukládá 

objednat parkovací zarážky pro pronajaté 

parkovací plochy za Domem zdraví. 

Náklady na pořízení budou na vrub 

nájemce, instalaci provedou Městské 

služby.  

Usnesení z 87. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 13.03.2018 

Usnesení RM č. 2/87/18: RM schválila souhlas 

s využitím místních komunikací při konání 

XIIII. AGROTEC PETRONAS SYNTIUM 

RALLY 2017 v době jejího konání od 

14.6. do 16.6.2018 do 22:00 hod., dle 

předloženého časového rozpisu, pro 

AGROTEC AUTOKLUB v AČR, Brněnská 74, 

Hustopeče, PSČ 693 01. 

Usnesení RM č. 3/87/18: RM schválila podporu 

a souhlas s pořádáním akce XIV. Agrotec 

Petronas Rally 2018 ve dnech 14.6. - 

16.6.2018. 

Usnesení RM č. 4/87/18: RM schválila dohodu 

o poskytnutí podpory pro konání akce Kolo 

pro život dne 28.04.2018. 

Usnesení RM č. 7/87/18: RM schválila dodatek 

ke smlouvě o dílo s OTIS a.s. se sídlem Jana 

Opletala 1279, 690 59 Břeclav na servis 

a opravy zdvihacích zařízení – navýšení 

paušální ceny servisních služeb celkem 

o 80,- Kč měsíčně.

Usnesení RM č. 8/87/18: RM schválila uzavření 

dodatku č. 3 ke Smlouvě o pronájmu 

prostor určených k podnikání ze dne 

30.06.2016 s Nemocnicí Hustopeče, 

příspěvkovou organizací, se sídlem 

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče, IČO: 

042 12 029, týkající se zúžení předmětu 

nájmu v objektu občanské vybavenosti - 

poliklinika, který je součástí pozemku parc. 

č. 1074/2 o výměře 407 m2 vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří zapsaného 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, na 

adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, 

tzn. snížení rozsahu pronajímaných 

prostor o všechny pronajímané místnosti 

v 1. podzemním podlaží a snížení 

měsíčního nájemného na 9 783 Kč + DPH, 

a to k 01.06.2018. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 9/87/18: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu části objektu občanské 

vybavenosti – poliklinika, který je součástí 

pozemku parc. č. 1074/2 o výměře 

407 m2 vedeného jako zastavěná plocha 

a nádvoří zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 

10001, katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče, na adrese Hybešova 

1417/5, 693 01 Hustopeče, a to místností v 1. 

podzemním podlaží. Záměr je vyhlášen za 

účelem poskytování zdravotní péče, 

příp. s ní souvisejících služeb. Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 

s jednoměsíční výpovědní dobou. Písemné 

nabídky doručujte vč. uvedení navrhované 

výše nájemného za m2, minimálně však 

90 Kč/m2/měsíc (s rozlišením bez DPH 

a vč. DPH). Text záměru je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 10/87/18: RM schválila znění 

výzvy na podání nabídky na veřejnou 

zakázku „Hotel Formanka Hustopeče – 

rekonstrukce sociálního zařízení“ včetně 

příloh 

Usnesení RM č. 11/87/18: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky 

na veřejnou zakázku „Hotel Formanka 

Hustopeče – rekonstrukce sociálního 

zařízení“: 

Petr Konečný se sídlem Pod Zahrady 487, 

691 67 Šakvice, IČ 44988842 

Jiří Kavalíř se sídlem 693 01 Starovice 247, IČ 

48878456 

Bytop Gas, s.r.o. se sídlem Bratislavská 5, PSČ 

693 01 Hustopeče, IČ 42324238 

Petr Jeřela se sídlem Bratislavská 454/47, 

691 45 Podivín, IČ 65809572 STAVOČ 

spol. s r.o. se sídlem Horní Bojanovice 1, 

693 01 Hustopeče, IČO 47902213 

JS-Abacus s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 

693 01 Hustopeče, IČ 26288591 

Usnesení RM č. 13/87/18: RM schválila uzavření 

Příkazní smlouvy o výkonu autorského 

dozoru k projektu „Vybrané skladebné 

části ÚSES I.“ po dobu realizace projektu 

s Ing. Darkem Lacinou, IČ 70450641, se 

sídlem Ondráčkova 556/199, 628 00 Brno, 

za cenu 217 800 Kč vč. DPH. Text smlouvy 

je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 14/87/18: RM schválila uzavření 

Příkazní smlouvy o výkonu technického 

dozoru k projektu „Vybrané skladebné 

části ÚSES I.“ po dobu realizace projektu 

s Ing. Darkem Lacinou, IČ 70450641, se 

sídlem Ondráčkova 556/199, 628 00 Brno, 

za cenu 108 900 Kč vč. DPH. Text smlouvy 

je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 17/87/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo se společností STROMMY 

COMPANY s r.o., IČ 1919652 , se sídlem 

Andělská Hora 143 793 31 Andělská Hora, 

za účelem výsadeb v hodnotě 117.681,91 Kč 

vč. DPH. Text smlouvy je přílohou tohoto 

zápisu. 

Usnesení RM č. 18/87/18: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu části pozemku města 

Hustopeče parc. č. 1262/1 o orientační 

výměře 90 m2 vedeného jako ostatní 

plocha, zapsán u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče. Nájemní smlouva bude 

uzavřena za účelem obhospodařování 

dané části městského pozemku, a to na 

dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní 

dobou. Písemné nabídky doručujte včetně 

uvedení navrhované výše nájemného. Text 

záměru je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 19/87/18: RM schválila záměr 

propachtování pozemků města Hustopeče 

v lokalitě Novosady parc. č. 3388 o výměře 

1424 m2 vedeného jako vinice a parc. č. 

3389 o výměře 874 m2 vedeného jako 

zahrada, oba zapsány 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. Pachtovní smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou. Písemné 

nabídky doručujte včetně uvedení 

navrhované výše pachtovného. Pachtovné 

je splatné ročně předem. Text záměru je 

součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 20/87/18: RM schválila dohodu 

o skončení nájmu se společností Hast - 

develop, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 540/28, 

693 01 Hustopeče, IČO 02648709 na 

užívání pozemku parc. č. 501/3 o výměře 

22 m2 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 za účelem využívání umístěné 

pergoly a předzahrádky před restaurací 

na ulici Havlíčkova 1178/19 (restaurace 

Zátiší), a to ke dni 31.12.2017. Text dohody 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 21/87/18: RM schválila smlouvu 

o dílo s Milanem Čukanem, se sídlem 

Dobrovského 63/4,693 01 Hustopeče, 

IČ 10559418 na stavbu „Dům U Synků – 

oprava omítek dvorní fasády“ za částku 

124.566,- Kč včetně DPH, termín dokončení 

30.11.2018 

Usnesení RM č. 24/87/18: RM schválila smlouvu 

o dílo na „Podporované byty Žižkova 

I, Hustopeče“ s vítězným uchazečem 

STAVIMAL, s.r.o. se sídlem se sídlem 

Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice, 

IČ 26921677 za částku 12,721.386,34 Kč 

bez DPH. Smlouva bude podepsána po 

uplynutí lhůty pro podání námitek. 

Usnesení RM č. 25/87/18: RM schválila Zadávací 

dokumentaci na veřejnou zakázku 

na stavební práce a zeleň zadávanou 

ve zjednodušeném podlimitním 

řízení „Stavební úpravy a vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče“. 

Usnesení RM č. 27/87/18: RM schválila 

dohodu o narovnání s HALP PRINT, spol. 

s r.o., Šafaříkova 1017/40, 693 01 Hustopeče, 

IČ:44041896. HALP PRINT, spol. s r.o., 

která je povinna uhradit městu Hustopeče 

částku ve výši 31.482,85 Kč jako vzájemné 

narovnání pohledávek. 

Usnesení RM č. 28/87/18: RM schválila znění 
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výzvy na podání nabídky na veřejnou 

zakázku „Zateplení a rekonstrukce kotelny 

v objektu Polikliniky Hustopeče“ včetně 

příloh 

Usnesení RM č. 29/87/18: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů s výzvou k podání 

nabídky na veřejnou zakázku „Zateplení 

a rekonstrukce kotelny v objektu 

Polikliniky Hustopeče“: 

DIRS Brno s.r.o. se sídlem Jihlavská 731/38, 

642 00 Brno, IČ 262 55 618 

ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina třída 23, 

623 00 Brno – Kohoutovice. IČ 00558010 

JS-Abacus s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 

693 01 Hustopeče, IČ 26288591 

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem 

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 

26285363 

Stavika, s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 

690 02 Břeclav, IČ 49432991 

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 

Dopravní stavby MORAVA se sídlem 

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ 4803559 

Usnesení RM č. 31/87/18: RM schválila smlouvu 

o spolupráci při zajištění administrace 

projektu „Rekonstrukce atletického 

stadionu“ TJ Agrotec Hustopeče z.s. ve 

spolupráci s pracovníky Majetkoprávního 

odboru Městského úřadu Hustopeče. 

Usnesení RM č. 32/87/18: RM schválila 

smlouvu o poskytnutí vzájemného 

plnění na Slavnosti mandloní a vína 

2018 s Hustopečskou mandlárnou, s.r.o., se 

sídlem Nerudova 299/24, 693 01 Hustopeče, 

IČ 29372143 

Usnesení RM č. 33/87/18: RM schválila smlouvu 

o poskytnutí vzájemného plnění na 

Slavnosti mandloní a vína 2018 s Pivovary 

Koruny české, s.r.o., se sídlem Pod Zámkem 

625/8, 690 02 Břeclav, IČ 29352134 

Usnesení RM č. 34/87/18: RM schválila příkazní 

smlouvu na administraci podlimitní 

veřejné zakázky k projektu Moderní 

a efektivně řízený úřad s fi rmou WebSport 

& Constulsting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 

Boskovice, IČ 29277825. Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 35/87/18: RM schválila Smlouvu 

č.: HO-014330047388/001 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 1235/11, 1236/1, 

2429/1, 2429/2, k. ú. Hustopeče u Brna 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 

3670-21135a/2017 zhotovený fi rmou MDP 

GEO s.r.o. za jednorázovou náhradu ve 

výši 12.000,-Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 37/87/18: RM ukládá Městským 

službám provést sanační práce spočívající 

v  zalití spár v  přídlažbě (kostky) na silnici 

v ulici Na Hradbách.

Usnesení RM č. 38/87/18: RM odkládá další 

projednání PD společnosti Geprostav 

energy s.r.o., Hodonín, která žádá 

v zastoupení investora E.ON Distribuce 

a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice o vyjádření k projektové 

dokumentaci na akci:" Hustopeče, 

Vinařská, kabel.NN, Bydlení Břeclav, 

číslo stavby 1030042530 po legalizaci 

předmětné stavby na pozemku p.č. 

1242 v  k.ú. Hustopeče u Brna. Město 

požaduje vybudování dostatečného počtu 

parkovacích míst na vlastních pozemcích. 

Usnesení RM (úkol) č. 39/87/18: RM ukládá 

Městskému úřadu, aby v  zastoupení 

samosprávy města vznesl připomínky 

do stavebního řízení v  rámci řešení 

stavby na pozemku p.č. 1242 v  k.ú. 

Hustopeče u Brna, investora Bydlení 

Břeclav spočívající v  zajištění vybudování 

dostatečného počtu nových parkovacích 

míst na vlastních nebo dlouhodobě 

smluvně zajištěných pozemcích. Parkovací 

místa musí být volně přístupná.

Usnesení RM č. 40/87/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci projektanta 

Ing. …, dokumentace ve stupni DUR+DSP 

na akci: "Rodinný dům - změna v užívání, 

přístavba, nástavba a stavební úpravy 

objektu č.p. 53, Kurdějovská, parc. č. 

494/2 a 492/1, k. ú. Hustopeče" investora .., 

Školní …, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 41/87/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku parc.č. 4542/2 před: rodinným 

domem na pozemku parc.č. 4542/108, 

rodinným domem na pozemku parc.č. 

4542/30, rodinným domem na pozemku 

parc.č. 4542/107, rodinným domem na 

pozemku parc.č. 4542/115. 

Usnesení RM č. 43/87/18: RM schválila realizaci 

výměny vodovodního potrubí na ulici 

Brněnská společnosti VaK Břeclav. Podle 

vytýčení vede vodovod pod sloupy NN, 

výměna vzhledem k ostatním IS možná 

až po realizaci kabelizace NN společností 

EON (předběžně podzim 2018 nebo jaro 

2019). 

Usnesení RM č. 44/87/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci Ing. … změna 

stavby před dokončením na akci: 

„Vinařství U Harmáčků na pozemku parc.č. 

1360 a 1348/31, k.ú. Hustopeče“ investora 

…, Nádražní …, Hustopeče. Vybudování 

parkoviště na městském pozemku pouze 

za předpokladu vybudování parkoviště na 

náklady investora, bezúplatný převod na 

město a následnou údržbou na náklady 

žadatele. 

Usnesení RM (úkol) č. 45/87/18: RM ukládá na 

základě projektové dokumentace Ing. … 

změna stavby před dokončením na akci: 

„Vinařství U Harmáčků na pozemku parc.č. 

1360 a 1348/31, k.ú. Hustopeče“ investora …, 

Nádražní …, Hustopeče, prověřit možnost 

vybudování parkoviště na městském 

pozemku na náklady soukromého 

investorem a s následným jejím předáním 

vybudovaného parkoviště do majetku 

města. 

Usnesení RM č. 47/87/18: RM neschválila 

souhlas s projektovou dokumentací 

společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., 

Vídeňská 149/125a, 619 00 Brno a souhlas 

se stavbou: „Bytové domy Hustopeče - SO 

101 parkoviště u E1, E2 a SO 102 parkoviště 

Větrná" pro účely stavebního řízení. 

Usnesení RM č. 48/87/18: RM schválila souhlas 

pro účely stavebního řízení pouze s  částí 

projektové dokumentace společnosti 

Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 149/125a, 

619 00 Brno a souhlas se stavbou: „Bytové 

domy Hustopeče - SO 101 parkoviště u E1, 

E2", za podmínky konzultace rozmístění 

mobiliáře s Městskými službami. 

Usnesení RM č. 49/87/18: RM požaduje 

dořešit v  rámci projektové dokumentace 

společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., 

Vídeňská 149/125a, 619 00 Brno a souhlas 

se stavbou: „Bytové domy Hustopeče - SO 

101 parkoviště u E1, E2 a SO 102 parkoviště 

Větrná", místa na nádoby pro tříděný 

odpad pro nově a již vybudované domy.

Usnesení RM č. 50/87/18: RM požaduje 

řešit propojení ulic Gen. Peřiny 

a Větrná na hranici pozemků p.č. 

4542/319 a 4542/318 v k.ú. Hustopeče. 

Usnesení RM č. 51/87/18: RM požaduje po 

společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., 

Vídeňská 149/125a, 619 00 Brno předložit 

vizualizaci plánovaného zastavění lokality 

na pozemku p.č. 4542/319 v k.ú. Hustopeče.

Usnesení RM č. 52/87/18: RM neschvaluje 

žádost manželů … o vybudování zpevněné 

plochy před jejich RD na ulici Nerudova, 

č.p ... 

Usnesení RM č. 54/87/18: RM neschvaluje 

projektovou dokumentaci společnosti M 

Plus elektro s.r.o., Nedakonice, která žádá 

v zastoupení investora E.ON Distribuce 

a.s., F.A.Gerstnera2151/6, 37001 České 

Budějovice o vyjádření k PD trasovaní 

kabelu NN a umístění pilířů pro RD pro 

lokalitu S2 dle přiložené dokumentace. 

Kabel nutno trasovat dle platné studie 

S2 na pozemku developera. 

Usnesení RM č. 55/87/18: RM odkládá schválení 

souhlasu s provedením udržovacích prací 

(výměna kabelů) od fi rmy Frauenthal 

Hustopeče - Masarykovo náměstí 

žadateli itself s.r.o., Pálavské nám. 11, 

629 00 Brno za podmínky předchozího 

úplného dokončení staveb Kollárova, 

Nerudova, Havlíčkova, a přeprojektování 

tras v  rámci udržovacích prací z  chodníků 

do zelených ploch. 

Usnesení RM č. 56/87/18: RM neschvaluje 

pronájem části pozemku parc.č. 

1612/14 na ulici Svat.Čecha před RD č.p. 

216/13 o rozměru cca 7,5*4,5m z důvodu 

vybudování parkovacích míst a nesouhlasí 

s vybudováním těchto parkovacích míst, 
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HUSTOPEČE SE BAVÍ 
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Ve čtvrtek  1. března byla v  Městském 

muzeu a galerii Hustopeče slavnostně zaháje-

na dlouho připravovaná výstava Pod povrchem 

ornamentu. Společně s muzeem se na ní podí-

lela Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Slovácké 

muzeum v  Uherském Hradišti. „Uvidíte zde 

tvorbu ateliérů Design oděvu a Produktového 

designu. Velkou část expozice tvoří samotné 

práce studentů. Jsou to autorské kolekce, které 

byly inspirovány tradičním oděvem - krojem,“ 

uvedla vedoucí ateliéru Kristýna Petříčková.

Výstava prezentuje modely na fi gurínách, 

součástí jsou i velkoformátové dokumentač-

ní fotografi e a dvě kolekce šperků. „Výstava 

je zajímavá tím, že je tematicky zaměřená na 

inspirační zdroj tradičního oděvu. Studenti 

měli za úkol vzít si z tohoto zdroje principy, se 

kterými dále pracovali. Výsledkem je současný 

oděv,“ řekla Petříčková. 

Název výstavy odkazuje na to, že se návrhá-

ři snažili vyhnout klasické inspiraci ornamen-

tem v lidovém oděvu, protože se jedná o první 

vizuální věc, kterou každý zaznamená. „Šli 

jsme dál, do větší hloubky. Zaměřili jsme se na 

střihy, principy udržitelnosti materiálu, snažili 

jsme se o širší záběr,“ vysvětlila Petříčková. 

Každý student pracoval s  jinou částí inspi-

račního zdroje. „Například Marie Nováko-

vá se inspirovala materiálem – lnem, vlnou 

a používala minimalistické střihy,“ popsala 

Petříčková. Tvorbu návrhářky Vivien Babicové 

ovlivnila fotografi e žen z  Bosny a Hercegovi-

ny, které jsou zachyceny v  tradičním oděvu 

a na rukou mají vytetované křesťanské symbo-

ly. „Vivien chce kolekcí divákovi vzkázat, že 

ornament by neměl být na povrchu, ale měli 

bychom ho nosit v  sobě,“ dodala. Anežka 

Berecková se naopak v kolekci zabývala prasta-

rou technikou – vrapováním, což je velmi složi-

tá a pracná technika zpracování látky. Mezi 

vystavujícími byla zastoupena i hustopeč-

ská rodačka Adéla Malendová s  kolekcí Luže 

inspirovanou Podlužáckým krojem. „Její práce 

získala vloni čtvrtou cenu na mezinárodní 

soutěži Módný návrhár na Slovensku. Pracuje 

s  technikou laseru, s  jehož pomocí vypaluje 

do látky původní ornamenty a přikládá k nim 

vysvětlení i vtip v  podobě výrobního kódu,“ 

doplnila Petříčková.

Výstava Pod povrchem ornamentu trvala 

do 1. dubna.                                                                     -ves-

Oděvy a šperky nahlíží pod povrch ornamentu

Výstava snoubila tradiční lidový oděv se současným 

stylem.

žadatelům … a .... 

Usnesení RM č. 58/87/18: RM schválila 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo "Hustopeče, Křížový kopec: terénní 

úpravy" se STROMMY COMPANY s.r.o., IČ 

01919652, se sídlem Andělská Hora 143, 

793 31 Andělská Hora, kterým se rozsah 

díla mění o méněpráce v hodnotě 19 420, 

50 Kč vč. DPH.  Text dodatku je přílohou 

zápisu 

Usnesení RM č. 59/87/18: RM neschvaluje 

krátkodobý pronájem nádvoří domu 

U Synků dne 30.6.2018 z důvodu již 

v tomto termínu naplánované akce o.s. 

Městské muzeum a galerie. 

Usnesení RM (úkol) č. 60/87/18: RM ukládá 

projednat možnost, podmínky a termín 

krátkodobého pronájmu nádvoří domu 

U Synků, pro uspořádání akce VínoFest 

2018.

Usnesení RM č. 61/87/18: RM schválila 

objednání 17 ks dřevěných stojanů v  ceně 

3.508 Kč/ks vč. DPH a následný prodej 

jednotlivým vinařům zapojených do 

akce otevřených sklepů, za poloviční 

cenu v rámci podpory vinařů a vinařství 

v Hustopečích. 

Usnesení RM č. 65/87/18: RM schválila 

vyhrazení fi nanční částky ve výši cca. 

35 000Kč na pořízení cen pro soutěžící, 

kteří se zúčastní krajského kola Dopravní 

soutěže mladých cyklistů v Hustopečích 

dne 5.6.2018. 

Usnesení RM č. 66/87/18: RM schválila 

zajištění součinnosti Odboru dopravy 

Městské úřadu Hustopeče a ostatními 

odbory Městského úřadu Hustopeče 

i organizačními složkami Města 

Hustopeče při organizaci krajského kola 

DSMC v Hustopečích dne 5.6.2018. 

Usnesení RM (úkol) č. 67/87/18: RM ukládá 

vedení města zabezpečit vybudování 

nového parkovacího místa na ulici 

Komenského v úrovni ZUŠ. 

Usnesení RM č. 68/87/18: RM schválila 

Smlouvu o spolupráci s E. ON Distribuce, 

a.s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 

2151/6, IČ 28085400 na realizaci grafi ckého 

ztvárnění fasády zděné trafostanice 

v majetku E.ON Distribuce umístěné na 

pozemku p.č. 4542/141 v k.ú. Hustopeče 

u Brna 

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

MĚSTO HUSTOPEČE vyhlašuje konkurz na pracovní místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY HUSTOPEČE
Na Sídlišti 961/5, 693 01 Hustopeče, okres Břeclav

příspěvková organizace

MĚSTO HUSTOPEČE vyhlašuje konkurz na pracovní místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY HUSTOPEČE
Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče, okres Břeclav

příspěvková organizace

Více informací na úřední desce města, nebo na www.hustopece.cz/volna-mista
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Slavnosti mandloní a vína
 ve znamení gurmánských zážitků

Sedmý ročník Slavností mandloní a vína 

hostily Hustopeče první jarní sobotu 24. břez-

na. Krásné slunečné počasí přivedlo do města 

přes 7,5 tisíce návštěvníků a zástupy mířily i do 

mandloňových sadů. Program přinesl řadu 

novinek a hlavní roli hrály mandle a víno.

Na Dukelském náměstí vyrostla gastro 

zóna plná vůní a chutí, ve které čtyři restau-

race (Culinary Club, Sborovna Pub, Amande 

Restaurant a Restaurace Formanka) nabízely 

speciální mandlové menu. K  ochutnání byl 

například hovězí burger z  vyzrálého podple-

čí s  mandlovou bulkou, kreveta obalená 

v  mandlové tempuře nebo grilovaná panen-

ka na pepři s  mandlovými kroketami. Zpes-

třením programu byly tři kuchařské show, 

které předvedl šéfkuchař a moderátor pořadu 

Život z  pánve Petr Erin Kováč. „Světem nyní 

hýbe asijská kuchyně, která inspirovala první 

jídlo. Recept obsahuje červené kari, mandlo-

vé mléko, kokosové mléko a sójové maso, 

což pro mě není moc typické. K masu jsem se 

vrátil v dalších dvou show, kdy jsem flamboval 

vepřovou panenku v mandlovici a připravoval 

krůtu v kubánském stylu,“ popsal jídla připra-

vená před diváky Petr Erin Kováč. 

Restauracím sekundovaly stánky s mandlo-

vými pochutinami a na zapíjení byla místní 

Hustopečská mandlovice, mandlové pivo 

i Hustopečské městské víno. 

Dopolední program na pódiu byl v  režii 

žáků Základní umělecké školy, dětí z  mateř-

ských školek a folklórního souboru Krajcárek.

Oblíbenou stálicí oslav je i soutěž o nej… 

dezert, který má pouze jedno kritérium: musí 

v  jakékoliv podobě obsahovat mandle. Poro-

ta složená ze starostky Hany Potměšilové, 

místostarosty Bořivoje Švásty a kuchařů 

Ladislava Mazůrka a Petra Erina Kováče měla 

nelehký úkol, protože na její zhodnocení čeka-

lo 18 dezertů. „Letošní nabídka je skutečně 

pestrá a bohatá,“ chválila Potměšilová. „Někte-

ré dezerty překvapily vzhledem a některé 

chutí. Bohužel většinou ty, které výborně vypa-

daly, neměly vyváženou chuť. Často se objevo-

val výborný korpus se slabou náplní,“ hodnotil 

Kováč. 

Porota se nakonec na  prvních místech 

jednomyslně shodla. Soutěž vyhrál Adam 

Dvořák a jeho medové mascarpone s mandlo-

vým krémem, fi alkami a malinami. „Základy 

mých receptů jsou velmi jednoduché a snažím 

se vycházet ze sezónních potravin,“ vysvětlil 

Dvořák. 

Gurmánský ráz slavností podpořila i soutěž 

jedlíků. Na sedm statečných čekal v průměru 

třiceticentimetrový kynutý mandlový koláč 

a možnost poměřit svoje síly s  neporazitel-

ným známým jedlíkem Jardou Němcem. Za 

mohutného fandění diváků zvítězil favorit 

Jarda Němec, ale konkurenci měl velkou. „Bylo 

to docela těžké. Sníst takový koláč jsem už 

jednou zkoušel, takže jsem věděl, co mě čeká. 

Nejpyšnější jsem na svůj výkon u Jana Krause, 

kde jsem vytvořil světový rekord v  pojídání 

natvrdo uvařených vajec. Za dvě minuty jsem 

jich snědl 24,5 a měl jsem u toho zavázané 

ruce,“ vzpomínal Němec. Profesionální jedník 

prozradil svůj tip na dobré trávení. „Půjdu 

se projít a koláč zapiju vínečkem,“ dodal se 

smíchem. 

Na milovníky vína čekala zábava v ulici Na 

Hradbách, kde mělo víno k  degustaci připra-

veno 13 vinařů, dalších sedm bylo na nádvoří 

renesančního domu U Synků, kde degustaci 

zpříjemňovala cimbálová muzika, a ve Stálé 

vinařské expozici bylo k  ochutnání Hustopeč-

ské městské víno.  

Po hodování přišla vhod procházka do 
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Medové mascarpone 
s mandlovým krémem, fi alkami 
a malinami

Celý recept je zhruba na 2 porce  

Medové mascarpone:

mascarpone 187 g

smetana 125 g

želatina plátková 4g

med 40 g

Med, smetanu a mascarpone vyšleháme a při-

dáme rozpuštěnou želatinu. Hmotu dáme 

do formičky, zamrazíme. Před podáváním 

necháme rozmrznout. 

Mandlový krém:

Smetana 185 g

Smetana 50 g

Bílá čokoláda 125 g

Praline pasta podle chuti 

želatina plátková 5 g

Mandle necháme zkaramelizovat, rozmixu-

jeme a vytvoříme pralinovou pastu. Uvaříme 

50 g smetany a přidáme plátkovou želatinu 

a čokoládu. Poté přilijeme studenou smetanu 

a necháme přibližně 5 hodin odležet. Před 

použitím vyšleháme a dáme do cukrář-

ského sáčku. 

Fialkový sníh:  

Fialková olej 1 g

Bílky 1 ks

Cukr 50 g

Fialová barva potravinářská (není nutná)

Bílky s cukrem za stálého míchání ohřeje-

me ve vodní lázni, dokud se cukr neroz-

pustí. Poté vyšleháme do tuha a přidáme olej 

a barvu. Natřeme na plech a sušíme hodinu 

při 120 °C. Po vychladnutí rozmixujeme. 

Mandlová drobenka: 

50 g mandlí

50 g másla

50 g rýžové mouky

50 g cukru

Všechno smícháme a pečeme 15 min na 170 °C.

Malinový gel:

200 g malinového pyré

30 g cukru

2 g agar agar

Malinové pyré, cukr a a agar vaříme alespoň 

10 sekund a necháme ztuhnout. Poté rozmi-

xujeme a dáme do dávkovací lahve. 

Na ozdobu - čerstvé maliny, macešky, listy 

z červené řepy a máta: 

Na talíř nakreslíme štětcem čáru z pralinové 

pasty, na ni položíme mascarpone, přes něj 

nastříkáme mandlový krém, poklademe 

ozdoby a maliny zlehka posypeme fi alkovým 

sněhem a okolo uděláme tečky z malinového 

gelu.  

Dobrou chuť přeje Adam Dvořák

mandloňových sadů. K  sedmnáctimetrové 

rozhledně vedly tři různě náročné trasy: De 

to aj s děckama, Eště se to dá a Tož to nedám. 

Procházka vedla kolem ranče Valkýra, husto-

pečského rybníku a Ovčího baru, kde byl 

rozdělaný oheň. Mnoho návštěvníků si zde 

opeklo svůj první letošní špekáček. 

Během procházky byla nachystaná stanovi-

ště s úkoly a v cíli pod rozhlednou i zasloužená 

odměna – panák mandlovice nebo pražené 

mandle a sladkost pro děti. 

Na turistických trasách k rozhledně spolu-

pracovalo město Hustopeče s Klubem českých 

turistů, kteří pojali procházku k  mandloním 

jako svůj letošní první jarní výšlap. „Celou zimu 

se těšíme na jaro, kdy vyjdeme. K  rozhledně 

jsme šli 12 kilometrovou trasu, ale náš kolega 

zkusil 26 kilometrovou,“ uvedl člen klubu turis-

tů. 

Chladné počasí květům mandloní nepřálo, 

ale rozhledna poskytovala krásné výhledy do 

okolí a i tady čekaly na návštěvníky kulinářské 

zážitky s mandlemi. 

Program na Dukelském náměstí vrcholil 

koncerty české bigbítové skupiny Red Socks 

Orchestra a slovenské kapely Hrdza inspirova-

né slovanským folkem. 

Slavnosti mandloní a vína se letos před-

stavily v novém kabátě. Zaměření na gurmán-

ské zážitky bylo reakcí na loňský ročník, kdy 

Hustopeče také navštívily tisíce lidí a litovaly 

toho, že nemohly ochutnat mandlové specia-

lity. „Zkusili jsme tuto novinku a samotní jsme 

nevěděli, jak se koncept povede. V gastro zóně 

se prezentovaly čtyři restaurace a další tři byly 

u rozhledny. Myslím, že se to setkalo s velkým 

ohlasem, protože měly neustále plno. Další 

novinkou byly kuchařské show Petra Erina 

Kováče a posílili jsme kulturní program. Akci 

hodnotíme kladně, cestu na náměstí si našly 

tisíce lidí a žilo to i v  mandloňových sadech,“ 

hodnotila událost vedoucí marketingu 

a kultury Jana Hrádková. 

Pro ty, kdo nemohli navštívit sedmý ročník 

foodfestivalu plného mandlí a vína, máme 

dobrou zprávu: příští rok se v  Hustopečích 

bude opět vítat jaro.                                   -ves-

Nejlepší cukráři v Hustopečích s Petrem Erinem 

Kováčem.

Soutěž jedlíků vyhrál Jarda Němec (uprostřed).
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Březnovým hostem Literární kavárny 

v  Městské knihovně Hustopeče byla známá 

spisovatelka Michaela Klevisová, dvojnásob-

ná držitelka Ceny Jiřího Marka za nejlepší 

detektivní knihu roku. 

Autorka, sama vášnivá čtenářka detektivek, 

se v 27 letech rozhodla, že zkusí napsat knihu 

s  detektivní zápletkou a nakladatel její prvo-

tinu ihned vydal. „První detektivka je ze staré 

vilové čtvrti v Praze, druhá se odehrává v penzi-

onu na okraji Prahy i v zákulisí natáčení seriálu, 

třetí knížka se odehrává v dostihovém prostře-

dí. Poté už mě Čechy přestaly bavit a děj dalších 

knih jsem zasadila do Holandska a Norska,“ 

vysvětlila různorodost lokalit v knihách Klevi-

sová. Přesto mají knihy jedno společné. A tím 

je hlavní postava detektiva Josefa Bergmana. 

„Je to starší pán, takový kliďas. Chtěla jsem 

vytvořit protipól k  současnému typu detekti-

vů, kteří musí být drsní a často mají problémy 

s alkoholem. Vytvořila jsem proto opačný typ: 

normálního člověka, který to má v hlavě srov-

nané a je to obyčejný český sympaťák,“ dodala.

Kromě detektivních příběhů píše spisova-

telka i povídkové sbírky, jejichž tématem jsou 

kočky a milovníci koček. „Potřebovala jsem si 

po třetí detektivce odpočinout od psaní o vraž-

dách a špatných věcech. Tak jsem začala psát 

povídky o mých oblíbených kočkách. Dokonce 

se mi ozývají čtenáři, že díky mým příběhům 

začali mít kočky rádi,“ uvedla Klevisová.  Autor-

ka v  současné době píše další knihu a opět 

přichází na řadu detektiv Bergman, tentokrát 

bude vyšetřovat případ v Beskydech.   

Nejen návštěvníci Literární kavárny, ale 

všichni, kteří do knihovny v  březnu zavítali, 

měli možnost zhlédnout ve vestibulu prodejní 

výstavu maleb s  názvem Pro radost. „Jsou to 

obrazy z  galerie manželů Vojtkových. Při této 

příležitosti nás napadlo, že uděláme výjim-

ku a hostem dubnové Literární kavárny bude 

malíř Antonín Vojtek,“ pozvala knihovnice Jana 

Unverdorbenová. 
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Hlavním hrdinou Klevisové je český sympaťák 

Literární kavárna s autorkou detektivek.

V týdnu od 12. do 18. března se konal již 22. 

ročník Národního týdne trénování paměti, 

který pořádá Česká společnost pro trénování 

paměti a mozkový jogging. Městská knihovna 

Hustopeče se k  akci připojila a pořádala pro 

zájemce dvouhodinový kurz Hrátky s  pamě-

tí. „Připravila jsem pro návštěvníky krátkou 

teorii o tom, co je to paměť, poté budeme dělat 

různá cvičení a hrát si,“ vysvětlila průběh kurzu 

lektorka Jitka Horáková.

Paměť se dá cvičit mnoha způsoby, napří-

klad pomocí slovních hrátek, doplňováním 

přídavných jmen, slovním fotbalem nebo 

různými kvízy. „Paměť by se měla trénovat od 

dětství, ale od třicátého roku ubývají mozkové 

buňky. Cvičení je mnoho a jsou zaměřená na 

různé věkové skupiny,“ vysvětlila Horáková. 

Pokud jste se kurzu nemohli zúčastnit, 

tak knihovna má ve fondu více než 20 knížek 

zaměřených na obdobné téma. A nezapo-

meňte, že paměť lze trénovat i doma. „Hlavně 

je důležité, aby vás ta činnost bavila. Mozek 

trénujeme četbou, luštěním křížovek nebo 

sudoku, hraním her. Důležitý je i sport,“ uzavře-

la Horáková. 

-ves-

Marketing a kultura města Hustopeče 

pořádá nejméně čtyřikrát do roka divadelní 

představení určené pro děti z mateřských škol, 

základních škol a širokou veřejnost. „Zveme 

různá divadla, máme osvědčené soubory 

a dáme i na doporučení učitelek. Také zkou-

šíme nová představení – hudební, činoherní 

a podobně,“ uvedla produkční Jana Tupá. Na 

divadelní představení pro děti se po mnoho 

let chodilo do kina. To je nyní v  rekonstrukci, 

proto se představení pořádají ve společen-

ském domě. „Těšíme se zpátky do kina, kde 

bude větší jeviště a budeme moci zvát větší 

divadelní soubory. Navíc je tam elevace, takže 

děti dobře uvidí,“ dodala. 

V pátek 16. března hrálo dětem Hravé Diva-

dlo z Brna pohádku Nosáčkova dobrodružství. 

„Vycházíme z  klasického námětu zlobivého 

panáčka s  dlouhým nosem - Pinocchia, který 

se potom napraví,“ vysvětlila herečka Dana 

Veselá. Další divadelní představení pro děti se 

bude konat ve středu 11. dubna od devíti hodin 

ve společenském domě. Můžete se těšit na 

pohádku Tři přadleny.

-ves-

Hrátky s pamětí jdou v každém věku

Divadelní představení dávají dětem zábavu i dobrodružství

Kurz má stabilně přes dvacet účastníků.

Děti se na divadlo moc těšily.
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
duben 2018

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

st  11. 4. 9.00 T i p adleny – pohádka pro d ti MŠ, ZŠ a ve ejnost.
Spole enský d m Hustope e. Vstupné 40 K .

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. 

so  21. 4. 14.00 Sout žní p ehlídka vín O hustope skou pe e .
Vystoupí Varmužova cimbálová muzika. V cen  
vstupného katalog, skleni ka a neomezená 
ochutnávka. Hotel Centro.

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

pond lky   10.00 Cvi ení s Cipískem
t  5. 4.  10.00 Výtvarná výchova – sluní ko.
t  12. 4.  10.00 Výtvarná výchova – páv.  
t  19. 4.   10.00 Výtvarná výchova – medvídek.   
t  26. 4.  10.00 Výtvarná výchova – beruška.

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

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

st  4. 4. - 30. 4.  Výstava obraz  Libuše Hochmanové - vestibul
knihovny.

st  4. 4. - 29. 4.  Výstavka Jitky Hamerníkové - užití starých knih.
   Knihovna.
t  5. 4. 17.00 Cestovatelská p ednáška s Janem Tomší kem

- V JAR po dvaceti letech na kole… U ebna 
knihovny. 

út  10. 4. 16.00 Literární kavárna s malí em Antonínem Vojtkem.
t  12. 4. 9.30  Záv re ná p ednáška Virtuální univerzity t etího

   v ku A3V - eské d jiny.

ne 8. 4. – 29. 4. Výstava výtvarných prací žák  hustope ských škol.
Prezentace žák  Základní um lecké školy, Základní 
školy Komenského a Základní a praktické školy.

po 16. 4.  Slavnostní otev ení stálé expozice Osvobození 1945
   se sbírkou militarií Josefa Babá ka.

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

ne  1. 4. 15.00 Velikono ní jarn ní. Užijeme si Velikono ní ned li
   v M – klubu.
ne  22. 4.  15.00 Den Zem . P ij te s námi oslavit Den Zem . 
   M-klub.
po  30. 4.  17.00 Rej arod jnic. P ile te se svými koš aty do 
   prostor p ed M – klubem.

HLEDÁTE KOLEGU DO SVÉHO VINAŘSTVÍ?  
POMŮŽEME VÁM HO NAJÍT!

HLEDÁTE DODAVATELE SLUŽEB, TECHNOLOGIÍ  
PRO VÝROBU VÍNA ČI DO VINICE?  

MÁME NEJVĚTŠÍ DATABÁZI DODAVATELŮ V ČR!

WWW.PRACEVEVINARSTVI.CZ
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 9. 4./23. 4.
Papír, plast, nápojové kartony: 3. 4.
Bioodpad: 3. 4./16. 4./30. 4.

SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál M stských služeb Hustope e, Nádražní 37
Slouží k likvidaci jiných druh  odpad .

á 14 00 18 00 08 00 12 00 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.

FUTSAL
so  7. 4. 20.00 TJ Agrotec Hustope e – Sa a i Sokolnice
so  21. 4. 20.00 TJ Agrotec Hustope e – Gladiators Brno
HÁZENÁ
ne  29. 4.  14.00 Házená Legata Hustope e – HBC Ronal Ji ín
FOTBAL
so 7. 4.  9.00 (ml. a st. p ípravka) FC Hustope e - Zbrojovka Brno
  11.00 (ml. a st. p ípravka) FC Hustope e  - FK Drnovice
so 14. 4.  10.30 (ml. žáci) FC Hustope e  - Bzenec
  13.00 (st. žáci) FC Hustope e – Bzenec
  15.30 (muži A) FC Hustope e - Strachotín
ne 15. 4. 9.30 (p ípravky) FC Hustope e  - 1. jarní turnaj OFS
pá 20. 4.  17.00 (ml.žáci B) FC Hustope e  - K epice
so 21. 4.  9.00 (ml. a st. p ípravka) FC Hustope e - AFC Brno
  11.00 (ml. a st. p ípravka) FC Hustope e – Lednice
  13.45 (st. dorost) FC Hustope e - AFC Brno
  16.00 (ml. dorost) FC Hustope e - AFC Brno
so  28. 4. 12.00 (ml. žáci) FC Hustope e - Hodonín B
  13.30 (st. žáci) FC Hustope e - Hodonín B
  15.30 (muži A) FC Hustope e - Kostice

t  26. 4. 17.00 Zasedání zastupitelstva m sta Hustope e.
Zasedací místnost radnice (vchod z nám stí).

so  30. 4.  Kolo pro život – nejv tší seriál závod  na horských
kolech, po ádá Agrotec a. s. Hustope e. 

so  14. 4.  10.00 Hafofest - celodenní multižánrový festival
po ádaný ajovými povale i. Vstupné 50 K . 
M-klub, Herbenova ulice.

st 18.4. 19.00 Promítej i ty. Promítání  lmu z festivalu
dokumentárních  lm  o lidských právech Jeden 
sv t. M-klub.

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

so 7. 4. 18.00 Muzikál Nest íhat (o biblické postav  Starého
zákona Samsonovi) v podání Divadelního souboru 
Spojené farnosti. Sál pod kostelem sv. Václava.

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.
st  11. 4. 15.00 Záhady astronomie - p ednáška Mgr. P. Klementy
   Jídelna penzionu. 
so  21. 4. 8.00 Malé stavby LVA, soutok - zájezd s Mgr. D. Ly kou
   za poznáním do Lednicko - valtického areálu.

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

ne 8. 4. - 14. 4.  Týdenní pobyt v hotelu Harmonia Pieš any.
út  17. 4.  8.00 Zájezd Živá voda Modrá, archeoskanzen Modrá,
   Velehrad prohlídka baziliky i podzemí. 
   Odjezd z autobusového nádraží. 

SCHMOLZ+BICKENBACH Group se řadí k předním světovým 
dodavatelům speciálních tyčových ocelí. Jsme jedním z předních 
výrobců nástrojových, nerezových a ušlechtilých konstrukčních ocelí. 
Využíváme technologických zkušeností, vysoké stabilní kvality výrobků 
a detailní znalosti potřeb zákazníků. 
 

SCHMOLZ + BICKENBACH, s.r.o.   
Mgr. Soňa Uhrová  
sona.uhrova@schmolz-bickenbach.cz 
+420 607 087 458 

PRÁCI PRÁVĚ PRO VÁS  
Hustopeče  Nádražní 41  
areál společnosti SIGNUM 

HLEDÁTE? MY MÁME! 

Právě nabíráme   SKLADNÍK 
na tyto pozice:  FRÉZAŘ 
   KALIČ 
   (operátor technologií  
   pro tepelné zpracování kovů) 

in
ze

rc
e

OD 18 000 K  DO 20 500 K
OD 22 000 K  DO 24 600 K  

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

KONTAKTUJTE NÁS:   
Na emailu nabor@penny.cz nebo  
na tel.: 702 208 669

PENNY 

 BÝT I VAŠE PENNY!

 

in
ze

rc
e



STR 19HUSTOPEČSKÉ LISTY    4 | 18

V prostorech butiku Ryda Style je možno zájemcům 
změřit celkový stav jejich organismu, 

dále zde bude prováděna i Darkfield diagnostika 
(z kapky krve).

Měření provádí diagnostik s 15 letou praxí jak v ČR, 
tak i v zahraničí. Přístroj Oberon je velmi citlivý přístroj, 

který na základě kvantové fyziky zjišťuje 
nejrůznější zátěže v organismu, jak fyzického,

 tak psychického charakteru. 

Dne 18. 4. 10.00–16.30 
bude probíhat zdarma ukázka laserového přístroje 

pro snížení 
vysokého krevního tlaku a cholesterolu.

Ryda style
Nová jarní kolekce již na prodejně!

Při nákupu a předložení tohoto letáčku 
dostanou zákaznice dárek zdarma!

Otevírací doba:
Po- 10.00–16.30
Út- 10.00–16.30
St- 10.00–16.30
Čt- 10.00–16.30
Pá- 10.00–16.30

Objednat se můžete na 
tel.: 775 058 022

laspot555@gmail.com
www.nuovotherapy.cz

Kollárova 1442/2 Hustopeče
tel.: +420 605 403 321
facebook: Ryda style

instagram: ryda_style
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INZERCE
INZERCE  OBČANSKÁ

• Koupím byt 2+1, 3+1. Dohoda jistá. 

Tel.: 605 982 553

• Hledáme ke koupi RD do 5 mil. 

Tel.: 604 590 583

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

Společnost Dřevomonta s.r.o. se sídlem 

Brněnská 454, Židlochovice přijme do 

trvalého pracovního poměru:

Technika realizace zakázek

Mzda dohodou, SŠ, praxe 2 roky 

v nábytkářském oboru, nástup možný ihned

Montér nábytku

na území ČR i v zahraničí 

Mzda dohodou, vyučení v truhlářském oboru, 

praxe min 2 roky v montáži nábytku,

nástup možný ihned

Kontakt: Jana Podloucká tel.: 734 705 544, 

podloucka@drevomonta.cz
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Dětem chodili číst kouzelní prarodiče.

Kdo nám dnes přečte pohádku? Adaptace dětí v MŠ

Březen, měsíc knihy U Rybiček

Výlet  do vesmíru

Při vstupu do MŠ se dítě musí poměrně 

rychle vyrovnat s  řadou naprosto nových a 

neznámých situací. Že to není jednoduché, 

víme všichni. A protože každé dítě je jiné, 

probíhá i adaptace u každého jiným způso-

bem a trvá různě dlouho. V naší školce Pastelce 

začínáme s adaptací ještě před tím, než dítě do 

školky skutečně nastoupí. Pořádáme dopole-

dní návštěvy dětí s  rodiči nebo prarodiči a to 

vždy první dvě středy v měsíci. Děti se seznámí 

s  prostředím (třída, herna, koupelna, šatna, 

zahrada) i s  personálem (učitelky, uklízečky, 

kuchařky, školník). Dětem je umožněno si zde 

pohrát, něco vytvořit, nebo se zapojit do dění 

ve školce. Jejich opravdový nástup je potom 

mnohem jednodušší, protože přicházejí již 

do známého, okoukaného prostředí, potkávají 

známé děti i paní učitelky. 

Více informací ohledně adaptace dětí v naší 

MŠ najdete na webových stránkách školky – 

www.pastelkahustopece.cz

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ U RYBIČEK

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA

Ve školce čteme dětem příběhy či pohád-

ky každý den. Ve všech třídách děti po obědě 

šupnou do pyžam, zavrtají se do peřin na 

lehátku a může se začít. A co že to čteme? Vybí-

ráme z  příběhů a pohádkových knih u nás ve 

školce. Máme své oblíbené hrdiny jako třeba 

skřítka Medovníčka, moc rádi ale poznáváme i 

nové příběhy. Často děti přinesou z domova své 

knížky, které nám chtějí představit. Půjčujeme 

si ke společnému čtení také knížky z  městské 

knihovny, zastavujeme se tam pro ně při dopo-

lední procházce. V únoru paní učitelky připra-

vily pro děti pohádkový týden plus jedno velké 

překvapení. Po obědě se ozvalo zaťukání na 

dveře a do třídy vešla s knížkou v ruce kouzel-

ná babička. Usadila se do pohodlného křes-

la a četla dětem k  odpočinku. V  pátek přišel 

dětem přečíst kouzelný dědeček. Co na tom, že 

ti návštěvníci nebyli tak úplně „kouzelní“… Byli 

to prarodiče našich školčátek. My jim děkuje-

me, že mezi nás přišli a připravili dětem krásné 

zážitky s pohádkami.       Kolektiv MŠ Pastelka

Měsíc březen je v  kalendáři stanoven jako 

měsíc knihy a internetu. Je důležité děti již od 

nejútlejšího věku seznamovat s knihou a posi-

lovat tak jejich předčtenářskou gramotnost. A 

tento úkol jsme si stanovili v  projektu Kniha, 

přítel člověka. Do projektu byli zapojeni i rodi-

če, kteří doma dětem předčítají. Děti vyprávě-

ly, jakou knihu doma čtou, a s nadšením přijaly 

nápad seznámit kamarády se svojí oblíbenou 

knížkou. Z  přinesených knih jsme uspořáda-

li výstavku, děti si je vzájemně půjčovaly a 

prohlížely. Z  každé knihy jsme při poledním 

klidu přečetli kapitolu a následně jsme si o ní 

vyprávěli. Děti si tak rozvíjely řečové doved-

nosti. 

Také jsme dětem ukázali, jak dříve lidé 

zaznamenávali své zážitky na stěnách jesky-

ní, jak psali na hliněné destičky, co jsou to 

piktogramy nebo Braillovo písmo. Vysvětlili 

jsme pojmy jako kniha, literatura pro děti, 

spisovatel či ilustrátor. Děti hrály námětové 

hry Na knihovnu, Na knihkupectví a pohybové 

hry s  pohádkovými náměty. Obsahem toho-

to projektu byla celá řada aktivit, které u dětí 

rozvíjely orientaci, grafomotoriku, podporo-

valy jejich fantazii a kreativitu. Závěrem jsme 

navštívili knihovnu. 

Projekt se dětem líbil, knihu považují za 

dobrého kamaráda, který jim umožní získat 

nové poznatky a seznámí je s  báječnými 

příběhy.

Kolektiv MŠ U Rybiček
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Ve středu 7. března se na celé dopoledne 

nastěhovalo do třídy Koťátek mobilní plane-

tárium. V  neprůhledné tmavé bublině se děti 

ze tříd Kuřátka, Koťátka a Berušky prostřednic-

tvím pohádky Se zvířátky o vesmíru dověděly, 

jak to vypadá ve vesmíru, proč se na Zemi stří-

dá den a noc, jak se nazývají ostatní planety 

sluneční soustavy a souhvězdí, která můžeme 

v různých ročních obdobích pozorovat na oblo-

ze. Toto všechno jim vysvětlil myšák, který žil 

dlouhá léta mezi vědci na raketové základně.

Ani starší děti však nebyly o výlet do vesmí-

ru ochuzeny.  V  pondělí 12. března jsme se 

vypravili  do planetária v Brně. Po příchodu 

nás přivítal pan průvodce, vysvětlil slůvko 

planetárium, pohodlně jsme se usadili v křes-

lech, světla v sále zhasla a nad hlavami se nám 

rozprostřelo hvězdné nebe. Zblízka jsme si 

prohlédli planety sluneční soustavy, dozvědě-

li jsme se, z  čeho je utvořena Mléčná dráha a 

pozorovali jsme známá souhvězdí na obloze. 

Celá projekce byla ukončena pohádkou Zulu 

hlídka: Počasí pod psa.    Kolektiv MŠ U Rybiček
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V  úterý 6. března přišla do Základní školy 

Komenského velká návštěva. Předškoláci 

z  hustopečských mateřských škol a starovic-

ké školky se přišli podívat, co je v  jejich nové 

životní etapě čeká. „Předškoláky zveme každý 

rok v období před zápisem. Chceme, aby děti, 

které se k nám budou hlásit, věděly, do jakého 

prostředí přijdou, jak to tady vypadá a na co se 

můžou těšit,“ vysvětlila Iva Kahounová, zástup-

kyně ředitele pro první stupeň. 

Na více než 60 budoucích prvňáčků čekal 

zajímavý program. „Děti jsme rozdělili do tří 

skupin. Jedna skupina začala v  nafukovací 

hale, druhá v  tělocvičně a třetí ve třídách. Na 

sportovištích jsou nachystané pohybové akti-

vity a ve třídách se tvoří, maluje i tančí,“ dodala.

S  přípravou pomáhali žáci školy. Vysvět-

lovali a ukazovali dětem, jak si poradit s opičí 

dráhou nebo udělat umělecký výtvor. Před-

školáci byli nadšení a na otázku, jak se do 

školy těší, měli všichni jednu odpověď: „Moc 

se těším!“ 

Zápis do prvních tříd se na Základní škole 

Komenského bude konat v úterý 24. dubna. 

-ves-

Fotozprávičky

ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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Předškoláci se podívali do školy.

Družinový rej masek byl velkolepý. Paní vychovatelky děkují rodičům za 

sponzorské dary.

Vodník K. J. Erbena očima našich žáků. Žáci trénovali své dovednosti na zimním lyžařském kurzu v Českých Petrovicích.

Veleúspěšná výprava recitátorů z naší školy si odváží z okresního kola tři první 

místa a jedno druhé místo. Děláte nám radost! Děkujeme.

Předškoláci se seznamovali se ZŠ Komenského
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Lyžařský kurz sedmých tříd

Lyžování Na Trojáku

Recitovali všichni

Cyrano z Bergeracu v Moravském divadle Olomouc

Jako každoročně vyrazili naši sedmáci na 

lyžařský a snowboardový kurz do Karlova pod 

Pradědem. Přestože počasí nebylo ideální, 

zvládli výcvik všichni účastníci bez zranění a 

nemocí. I úplní začátečníci si po týdnu mohli 

říct: „Zvládli jsme to!“

Namáhavý výcvik jsme si zpestřili výletem 

do wellness centra v Bruntále a vycházkou. A 

že se umíme i bavit, se ukázalo při večerních 

společenských hrách a diskotékách.

Kolektiv ZŠ Komenského

Tak jako tradičně každý rok jsme i letos vyra-

zili s našimi žáky na lyžařský výcvikový kurz. 

V týdnu od 19. do 23. února jsme absolvovali 

pobyt na horách, a to ve skiareálu Na Trojáku. 

Rekreační areál se nachází na vrcholu valaš-

ského kopce Troják mezi obcemi Hošťálková 

a Rajnochovice, uprostřed Hostýnských vrchů. 

Zde v nadmořské výšce asi 600 metrů 

byl dostatek sněhu a teplota pod nulou, 

takže téměř ideální podmínky k lyžování.

Ubytovaní jsme byli v hotelu, který se nachá-

zel asi 100 m od sjezdovky. Ta se svou délkou 

asi 450 metrů a nízkou náročností vyhovovala 

jak začátečníkům, tak i pokročilejším lyžařům. 

Každý den probíhal dopolední a odpoled-

ní lyžařský výcvik na svahu. Někteří stáli na 

lyžích takřka poprvé, a tak začínali jezdit na 

dětském vleku. Postupně se však vypracovali 

až k tomu, že lyžovali na hlavní sjezdovce. Ve 

čtvrtek dopoledne proběhl závod v krátkém 

slalomu a hned poté bylo vyhlašování výsled-

ků, kdy byli všichni závodníci odměněni. 

Celý pobyt velmi rychle a příjemně utekl, 

počasí nám vyšlo na jedničku, a když jsme se 

během cesty domů ptali dětí, jestli se jim na 

horách líbilo a zda příští rok pojedou zase, 

všechny s úsměvem přikyvovaly, což byla pro 

nás pedagogy ta největší odměna.

A. Pavlů

Jedenáctý ročník školního kola reci-

tační soutěže, který proběhl v pátek 16. 

března ve společenské místnosti Základ-

ní a praktické školy, byl výjimečný. Hostů 

bylo tolik, že nám prostory téměř nestači-

ly. Všichni chtěli slyšet výkony svých dětí. 

Ve třech kategoriích sólové recitace se před-

vedli všichni žáci, a protože jsou mezi námi 

i děti s poruchami komunikace, tak byla soutěž 

ozvláštněna i o recitaci s komunikátorem nebo 

se znakováním.

Skupinovou recitaci tříd vyhráli žáci 

učitelky Průdkové s básní Jarmark. Nejví-

ce sympatií si u publika získal M. Ferko-

vič. Všechny výkony dětí přijali diváci 

nadšeně.   Jako tradičně vítězům připadly výbor-

né dorty a sladkosti pro druhá a třetí místa.

Úspěšní recitátoři budou naši školu reprezen-

tovat na okresní přehlídce v recitaci pro žáky 

našeho typu škol v Břeclavi.

H. Průdková 

Byl jsem vždy stínem, co druhým napovídá…

V pátek 23. února žáci SOŠ a SOU Hustope-

če zhlédli  na olomouckém jevišti novoroman-

tickou hru Cyrano z  Bergeracu. Jde o světově 

proslulé drama francouzského autora Edmon-

da Rostanda. Inscenace, která probíhala nejen 

na jevišti, ale i v  hledišti, v  sobě odrážela 

romantické a naturalistické prvky. Drama-

tik ukazuje krásnou podobu lásky a drsnou 

realitu války. Napínavé a emocionální pasáže 

zanechaly v každém sledujícím nezapomenu-

telnou stopu. Příběh udatného mistra kordu 

a slova, nevzhledného nosáče, všechny pobavil 

a některé i rozplakal. Hra trvala necelé tři hodi-

ny, přesto si udržela napínavou atmosféru až 

do samého konce. Drama sklidilo ovace, výbor-

né herecké výkony, kostýmy, světelné prvky, 

hudební tóny, to vše přispělo ke kulturnímu 

a citovému prožitku všech diváků.

Kateřina Bališová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Děti si užívaly zimních radovánek.

Úsměvy dětí byly pro pedagogy největší odměnou.
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Nově měli svoji kategorii žáci základní 

školy speciální, ve které zvítězili:

1. místo – G. Blažková

2. místo – Š. Zabijak

3. místo – F. Fekete (recitace s komunikátorem)

V kategorii 1. – 5. ročníku základní školy 

zvítězili:

1. místo  - K. Machaňová 

2. místo – D. Hanák

3. místo – D. Nejezchleb

V kategorii 6. - 9. ročníku základní školy 

zvítězili:

1. místo – J. Pirochta

2. místo – V. Vozdecká

3. místo – M. Loskot
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Ve dnech 8. a 9. března 2018 proběhla na 

pražském výstavišti Holešovice celorepub-

liková soutěž žáků učebního oboru malíř a 

lakýrník. Celou akci zaštiťoval a organizoval 

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR. Zúčast-

nilo se celkem osm odborných škol z celé České 

republiky. Úkolem soutěžících bylo vytvářet 

imitaci dřev - fládrování, imitaci mramoru 

a 3D stínování a iluzivní malbu plastických 

lišt pomocí linkovací techniky.  Celá akce byla 

přístupná nejen odborníkům ale i široké veřej-

nosti. Slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 9. 

března od 15 hodin. Na 1. místě se umístila SOŠ 

Valašské Meziříčí, na 2. místě SOŠ Jarov Praha 

a třetí byla SOU Plzeň. Naši žáci se umístili na 

čtvrtém místě. Fantazie, píle a aktivita mladých 

odborníků ukázala, že řemeslo je dnes stále 

živé a atraktivní. 

Bronislava Horáková - UOV

Naše škola se dne 15. března zúčastnila  

soutěže Učeň instalatér 2018, která byla vypsá-

na pro žáky třetích ročníků.  Zúčastnily se školy 

z celého Jihomoravského kraje a probíhala na 

SŠSŘ Brno – Bosonohy.

Každá škola vyslala po dvou žácích. Po 

úvodním seznámení s  průběhem a proškole-

ní z BOZP dostali žáci kartičky s čísly pro větší 

anonymitu a rozešli se na přidělená pracoviště. 

Soutěžilo se v  šesti praktických disciplínách. 

Ohýbání železa včetně svařování, ohýbání 

mědi včetně kapilárního pájení, svařování 

plastových trubek, testových otázkách z BOZP, 

IVK a vytápění, dále montáži a demontáži WC 

a umyvadla. Po provedení jednotlivých dílčích 

operací a  následném přeměření, kde toleran-

ce u železa, mědi a plastu byla +/- 2 mm, byly 

tyto operace sestaveny v  jeden celek, včetně 

montáže nástěnné baterie, a odtlakovány na 

těsnost. Na každou operaci byl limit 55 minut. 

Zde se kontrolovala rychlost, zručnost, doved-

nost, pracovní postupy, BOZP a používání 

pracovního nářadí. Poté došlo k  přeměření 

rozměrů celého výrobku, kde byla opět stano-

vena tolerance +/- 2mm. Za vyšší nepřesnost se 

odečítaly body dle tabulky, jak u dílčích opera-

cí, tak u celého výrobku.

Po skončení proběhlo celkové zhodnoce-

ní a vyhlášení výsledků, kterého se zúčastnily 

všechny přítomné školy. Soutěžící naší školy 

byli vybráni na poslední chvíli z důvodu nemo-

ci  a reprezentovali ji Antonín Rousek a Martin 

Hlína, kteří se umístili na 5. místě.

Soutěž probíhala v  přátelském duchu a už 

se těšíme na příští ročník.

Milan Haan

Dne 13. března se konalo regionální kraj-

ské kolo odborné soutěže KOVO JUNIOR 2018 

pro obor strojní mechanik. Organizátorem 

byla SPŠ E. Beneše a OA Břeclav. Soutěže se 

zúčastnilo deset škol z  Jihomoravského kraje 

po dvou soutěžících z  každé školy. Za naši 

školu se zúčastnili žáci 2. ročníku Jan Záviška 

a Lukáš Fiala. Oba chlapci statečně bojovali se 

zadaným úkolem, i když jejich umístění neby-

lo nejlepší. Na druhou stranu patřili k těm 

nejmladším s nejmenšími zkušenostmi. Větši-

nou se jednalo o žáky 3. ročníků, kteří mají již 

zkušenosti z takových soutěží z minulosti.

Po příjezdu v 7 hodin se konalo zahájení 

soutěže, kdy si všichni zaregistrovaní vyloso-

vali pracoviště, kde měli připraveny polotovary 

na výrobek. V 8 hodin zahájili vlastní činnost. 

Během dne probíhala i teoretická část, která 

se skládala z  teoretického testu a proměření 

přiložené součásti, naměřené rozměry měli 

zapsat do slepého výkresu dané součásti. Na 

praktickou část byl stanovený čas pět hodin, 

výsledkem bylo zhotovení zámečnické svěrky. 

Po ukončení praktické části proběhlo hodno-

cení a vyhlášení výsledků. Jan Záviška skončil 

na 7. místě a Lukáš Fiala na 13. místě.

Soutěž měla velmi vysokou úroveň. Myslím, 

že ti, kteří postoupili do celostátního kola, 

vybojují velmi dobré umístění. Závěrem bych 

chtěl oběma soutěžícím poděkovat za velmi 

dobrou reprezentaci školy.

Radoslav Kříž – UOV

Soutěž učňů Mladý malíř 2018 – Czech Skills

Soutěž instalatérů krajské kolo

KOVO JUNIOR 2018
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Naši žáci získali skvělé čtvrté místo.

První workshop s  žáky Gymnázia T. G. 

Masaryka se ve studiu  HTV konal na podzim. 

Budoucí maturanti si vyzkoušeli, co obnáší 

práce kameramana a redaktora. A protože 

spolupráce bavila hustopečské studio i studen-

ty, na workshop tentokrát dorazili žáci ze sexty, 

opět pod vedením učitelky Věry Komoňové. 

Redaktorská práce jim není neznámá, 

vydávají studentský časopis Salamandr, který 

mapuje dění ve škole a přináší zajímavé tipy 

z různých oblastí. „Naše třída se toho chopila. 

Myslím si, že celkem obře a už to děláme druhý 

rok,“ uvedl předseda třídy Ondřej List. „Vydáva-

jí se dvě čísla ročně. Jádro redakce tvoří naše 

třída, ale přispět může samozřejmě každý, kdo 

chce,“ doplnila šéfredaktorka Tereza Špačková. 

Workshop ve studiu HTV se skládal ze dvou 

setkání. Studenti se rozdělili do čtyř skupin a 

připravili si témata dle svého výběru. Při jejich 

zpracování měli možnost vyzkoušet si práci 

redaktora, kameramana, moderátora a zahrát 

si různé role: svědky událostí, policisty, spor-

tovce apod. 

Jak se jim práce na fi ktivních reportážích 

povedla, můžete vidět na youtube kanále 

Hustopečské televize. 

-ves-

Gymnazisté ze sexty navštívili workshop v HTV
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CÍRKVE

Víra v generacích
Mám v  Mininábožku děti předškolní, 

prvňáky a druháky. S  písmenky jim to ještě 

moc nejde, a tak si to všechno hrajeme. 

Někdy jsme účastníci bouřlivé mořeplavby 

na misijních cestách apoštola Pavla, jindy se 

krčíme pod stolem jako král David v  jeskyni, 

kam si jeho nepřítel právě odskočil na velkou. 

Nejednou mě děti „ukamenovaly“ papírovými 

koulemi coby Štěpána nebo jiného nepohodl-

ného svědka víry. Stává se mi, že začnu vyprá-

vět a děti příběh dopoví za mě. Prostě ví, jak 

to bude dál nebo jaké bude východisko, a to 

i u příběhů, které ještě neslyšely. Říkala jsem si, 

co dělám špatně, jestli mám pořád stejné sché-

ma nebo co. Přitom dbám na to, aby to v mých 

hodinách nedopadlo jak v  tom známém 

církevním vtipu: Učitelka nedělní školy se ptá: 

Je to hnědé a skáče to po stromě, co je to? Pepí-

ček: Normálně bych řekl, že veverka, ale že jste 

to vy, tak to asi bude Pán Bůh. Prostě nechci, 

aby Bůh byla odpověď na jakoukoli otázku. Ve 

skutečnosti to tak je, Bůh je odpovědí na jakou-

koli otázku, ale já potřebuji, aby děti přemýšle-

ly a neodpovídaly automaticky to, co myslí, že 

po nich chci. A tak když se ukázalo, že děti do 

těch příběhů zasazují to nadpřirozené nevy-

světlitelné Boží jednání správně nebo z  jejich 

pusinek vypadává nádherné hodnocení situ-

ace nebo lidských postojů úplně dle Božích 

principů, pochopila jsem, že pochopily. Že se 

nějakým zázrakem podařilo předat to neucho-

pitelné Boží jsoucno, přesahující naše myšlení. 

To něco, co se dá vnímat jen srdcem. Je to jako 

když počítáme rovnice. Pokud nějak srdcem 

pochopím, kým Bůh je, dokážu to správně 

dosadit do jakkoli zašmodrchané životní situ-

ace. Tím pádem žádná rovnice – životní situace 

– není neřešitelná. Moje katechetické snažení 

tedy pravděpodobně dosáhlo svého cíle. Sice 

tak nějak samovolně, možná spíš jako vedlejší 

efekt mého pobíhání a umravňování rozpus-

tilých dětí, ve kterém se podaří jen v několika 

málo minutách předat to nejdůležitější. Je to 

taky především práce Božího ducha a děti asi 

i vnímají, jak to s  Pánem Bohem mám já. Je 

to zatím křehké, jen záblesk opravdové víry, 

a pokud z toho vypadnou, ztratí to.

Víra se v generacích předává těžko. Jsou s ní 

spojené zvyky a tradice – tedy vnější projevy, 

které další generaci už nemusí dávat smysl. 

Zvlášť pokud víra nijak neovlivňovala život 

v  rodině. Pokud děti neviděly modlit se své 

rodiče, když byly třeba nemocné nebo že by 

rodiče podřizovali svou vůli principům Písma 

ve chvílích vztahové nebo politické krize, tak 

je jasné, že prázdné tradice a zvyky bez obsa-

hu jim nic říkat nebudou. Víra je jako hrnčíř-

ská hlína. Pokud z ní jedna generace nadšeně 

krouží jeden džbánek za druhým a dává z nich 

pít ostatním, je to super a další generace dělá 

nadšeně totéž. Přebírá hlínu jako vzácný dar 

a pracuje s  ní po svém. Akorát už to nejsou 

džbánky, ale mísy, hrníčky, … co je potřeba. 

Ve dnech 19. až 23. února se na Gymnáziu 

T. G. Masaryka uskutečnil již třetím rokem 

projekt Edison, který je nejen mezi žáky, ale i 

mezi pedagogy velmi oblíbený.

Letos k nám na školu zavítalo sedm stážis-

tů z  různých zemí (Bělorusko, Rusko, Brazí-

lie, Čína, Indonésie, Thajsko a Turecko), kteří 

si pro studenty připravili prezentace o své 

rodné zemi, seznámili je se svými tradicemi 

a ochotně zodpověděli všechny jejich dotazy. 

Ke stážistům se připojila se svojí prezentací o 

životě a školství v USA i naše žákyně sekundy 

R. Brehler.

Od neděle 18. února byli všichni ubytováni 

v hostitelských rodinách našich žáků (M. Kopo-

vé, R. Brehler, A. Eliáše, A. Mackové, P. Fraňkové, 

A. Prchalové a O. Lista). Ty studentům zajistily 

také program na další víkend.

První den byli stážisté přivítáni v tělocvičně 

školní kapelou a ofi ciálně představeni všem 

studentům. Bohaté občerstvení i odpolední 

program na každý den připravovaly jednot-

livé třídy.  Aby se dozvěděli něco o naší zemi 

a regionu, připravily si pro ně žákyně kvarty 

na středeční odpoledne v  Městské knihovně 

prezentaci o naší historii, tradicích, zvyklos-

tech, doplněnou zpěvem a tancem.

Celý týden se mimořádně vydařil. Díky 

společné přípravě programů a občerstvení se 

všichni seznámili blíže, méně ofi ciálně, což 

prohloubilo jejich vzájemné vztahy. Při páteč-

ním loučení ve společenské místnosti ukáplo 

jak ze strany studentů, tak ze strany stážistů 

i pár slz.

Obrovské poděkování patří všem, kteří se 

na projektu Edison podíleli a jakkoliv přiložili 

ruku k  dílu. Největší dík však patří hostitel-

ským rodinám, jež se postaraly o příjemnou 

atmosféru, a bez kterých by se tento projekt 

nemohl uskutečnit.

Speciální poděkování patří koordinátorce 

projektu RNDr. Jarmile Čeperové. Ta zajistila 

chod celého týdne a vše skvěle naplánovala do 

posledních detailů.

Soňa Nečasová, 1.A

Celý únorový týden žila škola projektem Edison

Jako každý rok jsme my, studenti místního 

Gymnázia T. G. Masaryka, vyrazili na lyžařský 

kurz do rakouského Schladmingu, který se 

konal od 4. do 8. března a jeho účastníky byli 

žáci různých tříd vyššího stupně v doprovodu 

učitelů.

Jezdilo se  na kopci Hochwurtzen, který 

patří do areálu Planai. Je zde množství různě 

kombinovatelných sjezdovek. Místy dokonce 

vedou vyježděné stopy po okrajích sjezdo-

vek mezi stromy a pod lanovkami. Ačkoli nám 

počasí příliš nepřálo a teploty se všechny dny 

pohybovaly v rozmezí 2 - 7°C, na vrcholcích Alp 

se stále držela hluboká pokrývka přírodního 

sněhu, k níž dokonce předposlední noc přibylo 

dalších pár centimetrů. Díky teplému počasí se 

sněhový povrch brzy rozjezdil a lyžování se tím 

stávalo náročnější. Ubytovaní jsme byli opět 

na chatě kousek pod sjezdovkou. 

Ačkoli se nám po čtyřech dnech lyžování 

těžko loučilo se sněhem a zasněženými alpský-

mi vrcholy, nasedli jsme vysílení a plní zážitků 

do autobusu a vydali se domů. 

Michaela Dunajová, septima

Gymnázium vyrazilo lyžovat do Rakouska

Rozloučení se sedmi studenty ze zahraničí bylo 

dojemné.
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Tým Karla Fridricha pomáhal v dětském domově v Tanzanii
Každý rok vede jedna nebo více cest pasto-

ra Apoštolské církve Karla Fridricha do Afri-

ky. V  zemích, kde často neexistuje sociální 

péče, se snaží pomáhat potřebným. Tento-

krát se vydal do dětského domova Morogo-

ro v Tanzanii, ve kterém vypomáhal už před 

dvěma lety, kdy stavěl byty pro pracovníky. 

Jeho tým byl složený ze čtyř členů – pastora, 

dvou žen a dítěte. „Všechno začalo setkáním 

na konferenci s vedoucí toho dětského domo-

va. Začali jsme se bavit o různých možnostech 

pomoci. Napadlo ji, že by ráda rozvíjela děti 

i pečovatelky v  oblasti šití. Holky tedy jely 

učit šít a já jsem obkládal záchody,“ vysvětlil 

Fridrich. Kvůli nezvyklému složení týmu, strá-

vili v Tanzanii deset dní. „Zkoušeli jsme, jakým 

způsobem to bude fungovat, jestli se pro ženy 

najde práce. Pozitivní bylo, že se nám podaři-

lo opravit některé šicí stroje, které dostali od 

dobrovolníků a šili se na nich závěsy. Děti se 

naučily zpracovat zbytky látek základní meto-

dou patchworku,“ dodal. 

Dětský domov Morogoro se stará o více 

než 30 dětí. Organizace, která ho provozuje, 

má i druhý dětský domov, kde je přes 120 dětí.  

Jaká změna se udála během dvou let, které 

dělí pastorovy návštěvy? „V dětském domově 

se vyměnili dobrovolníci z  evropských zemí, 

protože tam většinou jezdí na rok nebo na 

dva. I některé děti byly nové, ale některé si mě 

pamatovaly. Bylo to příjemné setkání,“ uvedl 

Fridrich. 

Tanzanie leží na východním pobřeží, těsně 

pod rovníkem. Díky své rozloze má široké 

spektrum počasí a návštěvníkům tak nabízí 

možnost zakusit různé druhy africké turisti-

ky – koupání v  Indickém oceánu, hory, dlou-

hé savany i možnost navštívit národní parky. 

„Tanzanie je podstatně bezpečnější než Jižní 

Súdán, je i daleko ekonomicky rozvinutější. 

Nejsou zde nějaké významné střety, samo-

zřejmě nějaké napětí tu je. Z  mého pohledu 

je to klidná země, kde se věci dají rozvíjet 

a budovat. Současný prezident usiluje o zruše-

ní korupce. Země má také díky národním 

parkům spoustu turistů. Těží z toho a snaží se, 

aby se turisté chtěli vrátit,“ řekl Fridrich. I přes 

návštěvnickou oblíbenost, ze které plynou 

peníze, má stát problémy s  fi nancováním 

sociální oblasti. „Ekonomika země je částečně 

rozvinutá, ale není to dostatečné k tomu, aby 

vybrali dost peněz na státní sociální pomoc 

tak, jak ji známe my. Sirotci a děti v nouzi jsou 

často ponechány napospas a je potřeba tohle 

podchytit. Dětský domov Morogoro začal nově 

provozovat školku a o tuto službu je velký 

zájem,“ doplnil. 

Karel Fridrich plánuje v roce 2018 další cesty 

směr Afrika. Zatím jedná o dvou možnostech: 

buď pojede pomoci stavět vodárenskou věž na 

cisternu do masajské stepi nebo stavět dům 

pro děti opět do Morogoro v Tanzanii.

-ves-

Víra je stejná, jen má novou formu a osobní 

přístup. Pokud jedna generace je otrávená 

z nutnosti dělat džbánky (převzatá tradice bez 

obsahu), seká je jak Baťa cvičky a bez osobního 

nasazení je rovná do regálů jen z úcty k před-

kům, tak druhá generace si už nechce hlínou 

špinit ruce a třetí generace přemýšlí, proč jim 

v  garáži zavazí ten hrnčířský kruh. Sedět bez 

víry v  kostele, je stejné jako sedět bez hlíny 

u hrnčířského kruhu. Proto jsou kostelní lavice 

prázdné. V některé generaci se něco nepodaři-

lo.

Já vás ale chci seznámit se dvěma mladý-

mi slečnami, které neopatrují víru po rodičích 

jako křehkou vázičku z  broušeného skla, ale 

brousí si vlastní. 

Tvoří spolu duo Betsaida, podle Ježíšovy 

oblíbené vesničky, a zpívají za doprovodu kyta-

ry a klavíru. Cituji z jejich facebookové stránky: 

„Betsaida je hudební těleso, kroužící kolem 

folku. Nad Biblí skládá písně o životě a smrti, 

fauně, floře i politice.“ Takto vypadal nedávno 

jejich status: Věnujeme se hudbě a těšíme se, 

až ji budeme moci věnovat vám.

Bětka Slámová a Adélka Ady Lokajová 

vystoupí u nás v evangelickém sboru ve středu 

11. dubna v 18 hodin. Přijďte si je poslechnout! 

Všechny srdečně zve 

Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru

Víra a vzdělání
Jednou jsem si vyrazila na procházku 

kolem hustopečských sklepů. Byl krásný letní 

večer a manželský pár mě požádal, abych je 

vyfotila spolu s  majitelem sklepa. Pak jsem 

dostala pozvání na skleničku. Byl z  toho 

příjemný večer. Jako dítě pastora se dostávám 

do zajímavých rozhovorů o víře. Poté, co jsem 

se přiznala k  tomu, že jsem praktikující křes-

ťan stejně jako moji rodiče, se mě pán zeptal: 

„To se divím, že vy se svým vzděláním tomu 

všemu věříte.“ 

Už si přesně nevzpomínám, jak jsem mu 

odpověděla, ale ta otázka mě nezaskočila. Za 

poslední století jsme objevili tolik věcí, které 

nás jako lidstvo velmi překvapily. Zjistili jsme, 

že vesmír není věčný, jak se domnívali mnozí 

fyzikové, ale měl počátek, slavný velký třesk. 

A kde je počátek, tam je potřeba prvotní příči-

na, která nemůže být materiální. Bible říká, že 

vesmír měl počátek a příčina byla nemateriál-

ní – Bůh stvořil vesmír svým slovem. Až podi-

vuhodně se to shoduje.

Fyzika, astrofyzika, biologie a chemie nám 

ukazují, že pro to, aby na Zemi mohl existovat 

život, podmínky na počátku vesmíru musely 

být přesně vyladěny už při počátečním rozpí-

nání. Naše planeta potřebuje přesně takové 

Slunce, jaké máme, abychom měli dostatek 

tepla a světla. Potřebujeme ostatní planety 

sluneční soustavy, protože nás chrání proti 

meteorům, které by jinak dopadaly na povrch 

naší planety. Nacházíme se na takovém místě 

ve vesmíru, kde je nám umožněno ho zkou-

mat, a dostáváme takové množství záření, aby 

nás to nezabilo. Máme Měsíc, který umírňuje 

klimatické podmínky na Zemi a bez jeho exis-

tence, by zde život nebyl možný. Slovy fyzika 

Freemana Dysona se zdá, že vesmír musel 

vědět, že přijdeme. Když se zamyslíme nad 

tím, kolik parametrů musí být přesně tako-

vých, jaké jsou, těžko se dochází k  jinému 

závěru, než že to nemůže být náhoda. V  Bibli 

se píše o tom, že Bůh chtěl, aby lidé existovali, 

a proto vytvořil vesmír, kde je usadil. 

A to je jen část věcí, které jsou známy 

o světě. Mohla bych pokračovat mnohými 

poznatky z  historie, fi losofi e, archeologie, 

sociologie a dalších oborů. Nelze říct, že 

bychom dokázali Boží existenci, ale to, co víme, 

ji rozhodně nevylučuje. Ba naopak, mnohé 

vědecké bádání k  Bohu přivádí! Koneckonců, 

podle profesora Johna Lennoxe bylo, od roku 

1900 do roku 2000, 65 procent nositelů Nobe-

lovy ceny věřících. 

Když jsem se nedávno znovu dostala do 

rozhovoru s  kolegyní v  práci, a když jsem jí 

vysvětlovala, proč mi křesťanství dává smysl, 

představila jsem jí argumenty z  různých 

odvětví. Namítla, že se zdá, že člověk potřebu-

je hodně velké vzdělání, aby si víru obhájil…

Na to mi nezbylo než říct, že to rozhodně 

není ve vzdělání. Bůh, tak jak ho znám, hledá 

lidi, kteří ho chtějí poznat bez ohledu na vzdě-

lání nebo inteligenci. 

Kateřina Fridrichová, AC Hustopeče
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Příprava na Velikonoce v hustopečské farnosti
V období před Velikonocemi se v naší 

farnosti nekonala žádná velká akce, zato byla 

doba postní příležitostí „zajet na hlubinu“, dát 

více prostoru rozjímání, modlitbě, zamyšlení 

nad vlastním životem. Oblíbenou pobožností 

postní doby je křížová cesta, ve které prochá-

zíme v duchu poslední částí Ježíšovy pozemské 

cesty – od Pilátova domu až ke kříži a ke hrobu. 

Tuto cestu máme v kostelích znázorněnou na 

14 obrazech, zvaných zastavení, u kterých se 

zastavujeme, abychom si připomněli okamži-

ky, kdy se Ježíš na své cestě zastavil vysílen 

námahou nebo když se pohnut láskou snažil 

oslovit ty, kteří byli jeho utrpení přítomni. 

Ježíšův příklad i příklad a postoje jednotlivých 

osob nám dávají příležitost se zamyslet, komu 

se podobám, jaké je mé srdce, jaký postoj 

zaujímám ke svým bližním, jak se stavím 

k překážkám a utrpení, které mě v životě potká-

vají.  K tomuto zamyšlení nám pomáhaly texty, 

které napsali různí autoři a které nám předčí-

taly jednotlivé skupiny věřících – manželé, děti 

nebo mládež. 

Pro mládež bývá velkou událostí postní 

doby diecézní setkání mládeže, které se koná 

v sobotu před Květnou nedělí v  Brně, a každý 

rok na ně přijíždí kolem 2000 mladých. Účast-

níci mají možnost se potkat se svými kama-

rády, zažít radostnou atmosféru setkání, 

vyslechnout si zajímavé přednášky, zúčastnit 

se mše svaté s biskupem. Když jsem dospíval, 

tak jsem se těchto setkání také pravidelně 

účastnil. Každému mladému člověku je mohu 

vřele doporučit. 

Ani dospělí nepřišli v době postní zkrát-

ka. Od pátku 9. do soboty 10. března se v naší 

farnosti konala duchovní obnova, kterou vedl 

spirituál biskupského gymnázia Brno otec 

David Ambrož. Téma, které si zvolil pro své 

zamyšlení, znělo: Božské ctnosti: víra, naděje 

a láska. V první přednášce se zamýšlel nad tím, 

co to vlastně ctnosti jsou a jak jsou i dnes, i když 

se mohou zdát být něčím zastaralým, potřeb-

né a aktuální. Ctnost, jak říká známá defi nice 

z  katechismu, je vnitřní postoj, kladný návyk, 

trvalá a pevná dispozice konat dobro. Koná-

ním dobra získává člověk určité návyky, které 

ho činí vnitřně pohotovým k naplňování dobra 

ve všem, co dělá. Tyto návyky se občas nazýva-

jí druhou přirozeností, kdy člověk bez většího 

uvažování s nenucenou lehkostí koná dobro 

a toto jednání mu působí potěšení. Otec David 

to přiblížil příkladem umělce, který ovládá svůj 

obor s vysokou uměleckou dokonalostí, nebo 

příkladem člověka, který umí výborně grilo-

vat – jen co dostane maso do ruky, ví, co s ním 

dělat a práce mu jde od ruky, je radost se na 

něho dívat. Podobně je to s člověkem, o kterém 

říkáme, že je např. štědrý, přející, mírumilovný, 

střídmý, pilný – s lehkostí koná dobro a koná je 

s radostí. Opakem ctnosti je neřest, kterou si 

můžeme vypěstovat, pokud určitý hřích stále 

opakujeme. Pro člověka neřestného je velmi 

těžké vysvobodit se z nějakého návyku, kterým 

se delší dobu nechal poutat.

V samostatných zamyšleních se pak otec 

David zamýšlel nad ctnostmi víry, naděje 

a lásky. Použil jako přirovnání příklad člověka, 

který má rád zříceniny. Láska k zříceninám je 

motor, který ho vede k rozhodnutí podnik-

nout namáhavou cestu na novou zříceninu. 

Věří, na základě spolehlivých informací, že 

zřícenina, o které slyšel, existuje. Doufá, že se 

mu podaří jí dosáhnout, a když dosáhne cíle, 

tak se raduje a jeho láska k historii a zříce-

ninám se ještě zvětší. Tak nějak nedokonale 

můžeme popsat ctnosti víry, naděje a lásky 

vztahující se k Bohu. Víra je spolehnutí se na 

to, v co doufáme, přesvědčení o tom, co nevi-

díme. Naděje je vášeň směřující k budoucímu, 

těžko dosažitelnému dobru. Věříme v Boha, ve 

věčný život. Díky naději vytrvale toužíme po 

věčném životě, po Bohu, jako svém největším 

štěstí. Víra a naděje jsou ctnostmi poutníků. 

Boha již poznáváme, a přece ho zatím nevidí-

me (víra). V Boha doufáme, protože spočinutí 

v Něm jsme ještě nedosáhli (naděje). Pouze 

láska zůstává i na věčnosti. Láskou jsme spoje-

ni s Bohem jako přátelé. Na věčnosti už nebu-

deme věřit a doufat, ale milovat. 

Přeji Vám i sobě, abychom v životě  nachá-

zeli  radost v konání dobra, abychom byli lidmi 

víry, naděje a lásky. 

Jan Nekuda, děkan

SPOLKY

Členská schůze svazu tělesně postižených se nesla v duchu voleb
Jarní členská schůze místní organizace 

Svazu tělesně postižených v České republice se 

konala ve středu 14. března ve společenském 

domě. Tentokrát měla výjimečný program, 

protože uplynulo pět let od posledních voleb 

a bylo potřeba zvolit předsedu, členy výboru 

a revizní komise. 

Také se tradičně hodnotil uplynulý rok. 

„Myslím si, že byl úspěšný. Opět se nám zada-

řil projekt u Jihomoravského kraje na cvičení, 

dostali jsme také dotaci od města Hustopeče, 

Křepic a dalších obcí na ambulantní balíčky. 

Lidem se to moc líbí. Myslím si, že senioři si to 

zaslouží,“ uvedla předsedkyně svazu Bohumila 

Defeldová. Organizace také pořádá počítačové 

kurzy a kurzy fi nanční gramotnosti díky spon-

zorskému daru místní fi rmy. „Tyto aktivity jsou 

také prospěšné pro naše členy, protože jsme 

důvěřiví a můžeme někomu naletět,“ dodala.

S  537 členy je místní organizace největší 

v celém Jihomoravském kraji. I členská schůze 

měla opět velkou návštěvnost. Na programu 

bylo vystoupení dětí, volby, diskuze se starost-

kou města Hanou Potměšilovou i oblíbené 

Kolo štěstí. „Předškoláci představili krátké 

pásmo o jarních zvířátkách,“ doplnila k progra-

mu Blanka Nešporová, ředitelka MŠ Pastelka.

V  roce 2018 čeká členy svazu opět spous-

ta společenských akcí. „V dubnu jedeme na 

týdenní pobyt do lázní Piešťany. V létě se opět 

těšíme na mezinárodní seniorský tábor, který 

organizuje město Hustopeče. Také pořádá-

me zájezd pro prarodiče s  dětmi,“ prozradila 

některé plánované aktivity Defeldová. 

Výsledky voleb nebyly žádným překvape-

ním – předsedkyní byla znovuzvolena Bohu-

mila Defeldová, místopředsedkyní Vojtěška 

Kadrnková a hospodářkou Eva Kamenská. 

Počet členů výboru se snížil z 11 na sedm, novou 

členkou se stala Zdenka Stritzlová. Předsedky-

ní revizní komise byla znovujmenována Marie 

Klimešová a novými členkami se staly Anna 

Neubauerová a Jitka Krejčová. 

 -ves-
Členská schůze měla opět velkou účast.
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

SKAUTI

Na jamboree přijede přes 150 skautů a skautek
Hustopeče, Modra a Benátky nad Jize-

rou jsou tři města spojená memorandem 

o vzájemné spolupráci. Ta je založená na 

setkávání žáků škol při sportovních kláních 

nebo kulturních akcích, seniorů na táboře 

a skautů na jamboree. „V letošním roce začíná 

spolupráce dubnovým setkáním skatů. Potom 

se v  květnu potkají senioři ve Štúrově, tábor 

pořádá Modra. V druhé polovině září proběhne 

sportovní akce určená pro žáky základních škol 

v  Benátkách nad Jizerou,“ vysvětlila starostka 

Hana Potměšilová. 

Mezinárodní skautské jamboree je naplá-

nováno na víkend od 20. dubna do 22. dubna 

a v  Hustopečích se bude pohybovat kolem 

150 skautů a skautek. Mimo skautů z partner-

ských měst se ho zúčastní všechny skautské 

oddíly spadající pod středisko ve Vranovicích. 

„Sejdeme se v  pátek a nocovat budeme ve 

společenském domě. Na sobotu máme naplá-

novaný skautský závod s různými disciplínami. 

Večer zakončíme táborákem a zpíváním. Část 

závodů se bude odehrávat ve městě, například 

na dopravním hřišti nebo u knihovny, a část 

závodů povede za město. Chtěli bychom děti 

naučit žít jak v  moderní civilizaci, tak v příro-

dě,“ upřesnil Jan Frank, zástupce vedoucího 

skautského střediska ve Vranovicích.

Hustopečský skautský oddíl má základnu 

v klubovně pod kostelem sv. Václava a v součas-

nosti registruje 56 členů. Družinové schůzky se 

konají každý týden a mají všestranný program. 

„Děláme různé sportovní aktivity i teorii, ale 

skauting je postavený na praktických věcech. 

Samotné skautské hnutí 

je v  posledních letech 

na velkém vzestupu, je 

to i proto, že se snaží-

me aplikovat moderní 

věci, které děti baví, 

například vysílačky, GPS zařízení a podobně,“ 

řekl vedoucí hustopečského oddílu Vojtěch 

Frank. Kromě setkání v  klubovně pořádají 

skauti i různé výpravy. „Každý rok máme deset 

až dvanáct akcí, jednodenních i vícedenních. 

V létě vrcholí naše činnost skautskými tábory,“ 

dodal. 

Do skautského oddílu se může přihlásit 

každé dítě od pěti let. Více informací naleznete 

na jednotlivých webových stránkách skaut-

ských oddílů.                                                                  -ves-

VÍNO A HUSTOPEČE

Výroční 55. Májová výstava vín - sobota 5. května

Klub historie a vlastivědy ve spolupráci 

s  městem Hustopeče připravuje výstavu 

k 100. výroční vzniku Československa, kde 

ukáže exponáty ze sbírek členů klubu, jejich 

přátel i dalších ochotných přispěvatelů z řad 

vás, občanů. Pokud tedy máte k  dispozici 

a současně  jste ochotni zapůjčit předměty 

dokumentující přelomové okamžiky našich 

dějin (roky 1918, 1938, 1948, 1968 či 1989), 

kontaktujte, prosím, pana Jaroslava Cabala, 

tel.: 608  465  098, email: jar.cabal@seznam.

cz ohledně domluvy a předání. Všechny věci 

budou pečlivě zaevidovány. Předpokládaný 

termín výstavy je v měsíci srpnu, uskuteční se 

v místní knihovně a vstupné bude pro všech-

ny zájemce o zhlédnutí zdarma. 

Připravujeme výstavu k 100. výročí vzniku Československa

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 zaujala, 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.

Výstavba bytů Hustopeče, ulice Generála Peřiny
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Český zahrádkářský svaz v  Hustopečích 

letos již po 55. pořádá tradiční Májovou výsta-

vu vín. V  posledních letech se tato výstava 

těší účasti kolem 800 vzorků vín a jako  první 

květnová událost pomyslně otevírá letní sezó-

nu vinařských akcí v  Hustopečích. V  letošním 

roce máme však připraveno překvapení pro 

návštěvníky narozené v roce zrodu první Májo-

vé výstavy, v roce 1963, a sice vstupné zdarma. 

Budeme poctěni, když svá vína přihlásíte 

do letošního jubilejního ročníku. Výdej lahví 

i výběr vzorků proběhne ve sklepě ČZS Husto-

peče, Na Hradbách.

• Výdej lahví se uskuteční 10. – 12. dubna

v době od 17.00 do 19.00 hodin. 

• Vzorky budou vybírány 18. – 20. dubna

od 18.00 do 20.00 hodin. 

• Přihlášené vzorky vín budou hodnoceny ve 

čtvrtek 26. dubna od 17.00 hodin ve školní 

jídelně ZŠ Komenského v Hustopečích.

Rádi vás uvítáme u dobrého vína.

Petra Otřísalová, 
předsedkyně výstavního výboru

Zapojte se i vy
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1. liga mužů
družstvo PU V R P K skóre body
1. SKST Mart Hodonín - Stavoimpex 22 19 2 1 0 212:100 62
2. TTC Moravská Slavia Brno 22 14 2 6 0 195:151 52
3. KST SK US Steinerová Choceň z.s 22 13 4 5 0 199:139 52
4. DTJ Hradec Králové B 22 13 4 5 0 191:157 52
5. SKST Baník Havířov B 22 12 3 7 0 178:160 49
6. TTC Elizza Praha B 21 12 2 7 0 171:140 47
7. TJ Ostrava KST B 22 12 1 8 1 171:157 46
8. TJ Agrotec Hustopeče 22 8 1 13 0 158:175 39
9. SKST Warmnis Liberec B 21 8 1 12 0 156:161 38
10. TJ Sokol PP H. Králové 2 B IMEDA 22 7 2 13 0 156:183 38
11. TTC Siko Orlová 22 5 1 16 0 113:201 33
12. SF SKK EL Niňo Praha C 22 3 1 18 0 119:201 29
13. AC Sparta Praha 22 3 2 15 2 115:209 28

Patrik Eliáš dokončil Vasův běh, nejdelší běžkařský maraton
Švédský Vasův běh je nejznámější 

a s  délkou 90 km i nejdelší běžkařský mara-

ton s  téměř stoletou historií. Koná se na 

začátku března a každoročně se ho účast-

ní kolem 16  000 lyžařů. Jedním z  nich byl 

i mladý student ekonomie Patrik Eliáš, který 

se o maratonu dozvěděl teprve minulý rok. 

„Zaujala mě atmosféra a unikátnost závo-

du a řekl jsem si, že Vasův běh musím někdy 

vyzkoušet. Netušil jsem, že to bude takto rych-

le,“ uvedl s  úsměvem Eliáš. Sportovec, který 

stál na běžkách poprvé minulý rok, má už za 

sebou také dvě účasti na Jizerské padesátce. 

„Běžkování mě pohltilo, hrozně se mi zalíbilo. 

Na padesátce se mi líbí jízda krajinou i podpo-

ra diváků. Rozhodl jsem se, že tam budu jezdit 

každý rok,“ dodal. 

Ke startu na Vasově běhu se Eliáš dostal 

shodou náhod: „Znal jsem jednoho pána, 

o kterém jsem věděl, že na maraton jezdí 

a bere s sebou i ostatní závodníky. Zeptal jsem 

se ho, jestli pro mě nemá místo a vyšlo to. 

Ale byl to trochu šok, protože jsem se o svém 

startu dozvěděl 20 dní před samotným závo-

dem.“ V té době už Eliáš trénoval na Jizerskou 

padesátku, ale kvůli 90 kilometrové trati svůj 

trénink zvýšil. „Kombinoval jsem běhání 

s  kruhovým tréninkem a posilováním,“ dodal 

Eliáš.

Ve Švédsku strávil sportovec deset dní. 

Samotný závod byl velmi náročný i proto, že 

stopa zapadla sněhem a byla pomalá. „Před 

závodem se dostavila nervozita a uvědomil 

jsem si unikátnost momentu a sílu okamžiku. 

Až na startu jsem pochopil monstróznost akce, 

které se účastní tolik závodníků, a v  tu chvíli 

ze mě stres opadl. Hromadný start byl hodně 

rychlý, během stoupání se úzká trať i ucpala, 

ale potom už se to zklidnilo a překonával jsem 

kilometry,“ vzpomínal s úsměvem Eliáš. 

Přes 2000 běžkařů závod nedokončilo. 

Eliáš dojel do cíle s výsledným časem 9 hodin 

a 7 minut. „Cílovou rovinku lemovaly stovky lidí 

a byla tam příjemná atmosféra. Byl jsem velmi 

dojatý, tím, že jsem závod zvládl, že se mi to 

povedlo,“ uvedl Eliáš.   

Svou jízdou se Eliáš zároveň rozhodl 

podpořit nadaci Dobrý anděl. Za každý ujetý 

kilometr jí věnoval 10 Kč. Mladý student se 

novým sportovním výzvám nebrání. „Jednou 

bych chtěl vylézt na Mount Everest,“ prozradil 

svůj sen Eliáš.

-ves-

SPORT

Členská schůze měla opět velkou účast.
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Stolní tenisté si zajistili účast v první lize i pro příští sezónu 
Vynikající zpráva pro všechny příznivce 

stolního tenisu. Prvoligoví stolní tenisté, kteří 

byli nováčkem první ligy, si ve čtvrtém kole 

před koncem základní části zajistili účast 

i v nadcházejícím ročníku. K tomuto velkému 

úspěchu je dovedlo vítězství ve dvou utkáních 

v Praze. Nejprve byli hosty Sparty Praha, ta sice 

fi guruje na posledním místě tabulky, ale je to 

vinou dvou kontumačních proher, celek je to 

velice silný. 

Do utkání vstoupili hráči Agrotecu velmi 

dobře a po vítězstvích v obou čtyřhrách se 

rychle ujali vedení, které postupně navyšovali 

na konečných 10:4 pro Agrotec. Tři body získal 

Schwarzer, po dvou přidali Hoferik a Mesaroš 

a jeden přidal Pavlovský.

Druhý den hostovali na stolech El Niňa 

Praha. A opět se předvedli v parádní formě 

a domácí porazili 10:3. Nejlepším hráčem 

byl tentokráte Mesaroš, který uhrál tři body, 

Schwarzer, Hoferik a Pavlovský přidali každý 

po dvou a jedno vítězství získali ve čtyřhře. 

Toto vítězství znamená, že v konečné tabul-

ce nemůžeme již skončit na místech, která 

znamenají sestup, a tak hráči Agrotecu Husto-

peče budou i v nadcházející sezóně startovat 

v první lize mužů. Je to obrovský úspěch všech 

hráčů a celého oddílu.

Jan Matlach, předseda TJ Agrotec

STOLNÍ TENIS

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 :-)
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PLAVÁNÍ

ATLETIKA

Plavecký klub Hustopeče úspěšný v Hodoníně i v Blansku

Zemčíková mistryní Moravy, Kurachová bronzová

Během měsíce března se naši plavci zúčast-

nili dvou tradičních závodů krajského význa-

mu.

Blansko

Začátkem března odjeli naši nejmladší do 

Blanska na závody určené pro ročníky 2008-

2011, plavalo zde více jak 200 plavců z 22 oddí-

lů z celé Moravy. Pro některé to byly první 

závody. Nervozita byla sice veliká, ale s pomocí 

trenérů si s ní děti poradily. 

Složení naší plavecké skupiny bylo násle-

dující: Rozinka Vít, Padrta Václav, Oršo-

ničová Anna, Preissová Anna, Náležínská 

Františka, Gratclová Markéta, Svatoň Štěpán, 

Klemeš Jakub, Petrla Michal, Najšl Jan.

I když většina plavců jela především sbírat 

zkušenosti, zaslouží  si velkou pochvalu. Osob-

ní rekordy padaly jak na běžícím pásu. Nako-

nec jsme si odvezli i tři medaile: 

• Náležínská Františka - 1. místo na 25m VZ 
 a 2.místo na 25m Z, 
• Padrta Václav na 50m Prsa.

V letošním roce se našim nejmenším oprav-

du daří a jsme rádi, že pokračuji v  dobrých 

výsledcích i po našich lednových závodech. 

Velká gratulace!!!

Hodonín

Na závody v  Hodoníně jsme jeli s  větším 

očekáváním. Závodů se zde účastnilo devět 

oddílů a plavali zde jak nejmladší plavci, tak 

i starší žáci.

I zde jsme měli skupinku nejmladších 

plavců, z nichž někteří si vyzkoušeli závodě-

ní poprvé. V závodech na 25m K, Z, P,  ročníků 

2010-2011 nás reprezentovali: Zástěra Jan, 

Blatný Daniel, Kos Jan, Klemeš Jakub, Očená-

šek Jakub, Svatoň Štěpán, Najšl Jan, Petrla 

Michal, Kratochvílová Sofi e, Náležínská Fran-

tiška. Vyplavali si osm medailových umístění:

• Náležínská Františka (r.2010) - 2x 1.místo na
 25m kraul a 25m znak
• Kos Jan (r.2011) - 2x 2. místo na 25m kraul
 a 25m znak
• Najšl Jan (r.2010)  - 2. místo na 25m znak
 a 3.místo 25m Prsa
• Svatoň Štěpán (r.2010) - 2. místo na 25m kraul
• Očenášek Jakub (r.2010) - 3. místo 25m znak

Hned po nejmenších plavaly ročníky 2008-

2009. Oršoničová Anna, Preissová Anna, Gratc-

lová Markéta, Náležínská Milada, Zahradníček 

Filip, Havlín Matyáš, Holásek Filip, Rozinka Vít 

a Padrta Václav. I v  této kategorii jsme měli 

pěkné výsledky, nejlépe si vedli:

• Padrta Václav - 2x 1. místo na 100m kraul
 a 50m prsa

• Rozinka Vít - 1. místo na 50m znak
• Zahradníček Filip - 3.místo na 50m prsa

V  kategorii ročníků 2006-2007 za náš 

oddíl bojovali: Pinkava Štěpán, Hnilička Filip, 

Ulmann Matyáš, Fiala Adam a Kunc Marek. 

A ani tady jsme nevyšli naprázdno, nejvíce se 

dařilo těmto plavcům:

• Pinkava Štěpán - 1. místo na 100m prsa,
 2.místo na 100m kraul,
 3.místo na 200m polohový závod
• Hnilička Filip – 3.místo na 100m znak
• Ulmann Matyáš – 3. místo na 100m prsa

O kategorii výš v ročnících 2004-2005 jsme 

měli trojici plavců: Bečvová Julie, Svatoň Radim, 

Náležínský Miroslav. Nejlépe si vedla: 

• Bečvová Julie – 1. místo na 100m znak, 2.místo 
na 100m kraul.
V nejstarší kategorii ročníku 2002-2003 jsme 

měli také tři plavce. Lukáše Witpeerda, Jana 

Klemeše a Simona Válka, kteří si výrazně zlep-

šili své osobní rekordy. Nejlépe se umísil 

• Válek Simon – 3.místo na 100m znak. 

Všem plavcům gratulujeme, podali oprav-

du pěkné výkony a přejeme do dalších závodů, 

hodně štěstí a tréninkové píle.

V  posledních letech máme opravdu velmi 

početnou skupinu 6 - 8 letých dětí. Je odrazem 

poctivé práce všech trenérů u těch nejmenších, 

již u přípravek. Gratulace patří proto hlavně 

jim. Práce s  těmi nejmenšími je náročná, ale 

dlouhodobě se vyplácí, o čemž svědčí ohrom-

ný zájem z řad dětí. Děkujeme za důvěru!

Kolektiv Plaveckého klubu Hustopeče

Dvě medaile a další dvě umístění v první 

desítce vybojovali hustopečští atleti na halo-

vém Mistrovství Moravy a Slezska v ostravské 

sportovní hale. Historicky první žákovskou 

Mistryní Moravy za hustopečský oddíl SK Atle-

tika Hustopeče se stala mladší žákyně Vendula 

Zemčíková ve skoku vysokém. Mezi staršími 

žákyněmi se na bronzovou příčku probojovala 

Marta Kurachová ve vrhu koulí.

Vendula Zemčíková patřila mezi jasné 

medailové kandidátky soutěže výškařek v kate-

gorii mladších žákyň. Do soutěže vstupovala 

jako jednička na českém žebříčku. V soutěži 

proti ní ale nastupovaly i druhá a třetí výškařka 

této sezóny, Jakusidisová z Blanska a Tkáčová 

z Kopřivnice, které ji v  sezóně každá jednou 

porazily. Čekal se tedy vyrovnaný boj o morav-

ský titul. Průběh soutěže dal tomuto tvrzení za 

pravdu. Všechny tři favoritky jako jediné zdola-

ly 149 cm a bylo jasné, že si rozdělí medaile. 

Na další výšce 151 cm odpadla z boje o titul 

kopřivnická závodnice. Jakusidisová i Zemčí-

ková zdolaly i další výšku 153 cm. V tuto chví-

li měla ale blanenská závodnice lepší zápis. 

Obě pak dvakrát shodily 155 cm. Jakusidisová 

shodila i potřetí a Zemčíková, pokud chtěla 

zlato, musela skočit. Vendula ukázala, že má 

v této sezóně neskutečnou formu. Rozběhla se 

a krásně se přenesla přes laťku. Ruce dala nad 

hlavu a věděla, že má zlato. Laťka šla o další 

dva centimetry výš. A opět po dvou nepovede-

ných pokusech Vendula zabojovala a přenesla 

se přes laťku nového osobního rekordu 157 cm. 

Marta Kurachová do soutěže koulařek 

nevstupovala s přehnanými medailovými 

ambicemi. Patřila k širokému okruhu závod-

nic, které mohly při atakování svých letošních 

maxim pomýšlet na cenný kov. Marta se hned 

od prvního pokusu držela mezi nejlepší osmič-

kou. Do užšího fi nále postupovala z šesté 

příčky, ale hned čtvrtým pokusem 10,10 m se 

dostala na stříbrnou pozici. V  pátém poku-

su se zlepšila o dalších deset centimetrů na 

10,20 m. Teprve v poslední sérii pokusů se před 

ni dostala ještě jedna ze závodnic, a tak Marta 

Kurachová brala zasloužený bronz. 

Kromě obou medailistek se mezi nejlep-

šími atlety Moravy prosadili ještě Matěj Hycl 

ve skoku vysokém (8. místo) a skoku dalekém 

(16. místo) starších žáků, Adéla Stehlíková 

ve skoku vysokém starších žákyň (9. místo), 

Vojtěch Prokeš ve skoku vysokém (11. místo), 

dalekém starších žáků (17. místo) a Marie Vrbo-

vá ve skoku vysokém starších žákyň (13. místo) 

a Martina Galburová v běhu na 60 m př. (20. 

místo).

Zbyněk Háder, trenér

Plavcům se na závodech dařilo.
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Atleti bilancují halovou sezónu
Oddíl SK Atletika Hustopeče zaznamenal 

v letošní halové sezóně několik pozoruhod-

ných výsledků. Proto v jejím hodnocení převlá-

dají více pozitiva. Mladí hustopečští atleti 

přivezli medaile z Mistrovství Moravy, kraj-

ského i okresního přeboru. Své zástupce měli 

jak na Mistrovství České republiky žactva, tak 

i v reprezentaci Jihomoravského kraje. Závod-

níky hustopečského oddílu najdete také na 

předních místech v atletických žebříčcích kraje 

i celé republiky. „Za největší úspěch halové 

sezóny považujeme účast tří našich závodníků 

na Mistrovství ČR staršího žactva a historic-

ky první žákovské zlato z  Mistrovství Moravy 

a Slezska,“ uvedl vedoucí oddílu Zbyněk Háder

Unikátní zlatá sbírka výškařky Zemčíkové

Královskou disciplínou v halové sezóně je 

bezesporu skok vysoký. A právě v této disci-

plíně patří hustopečští žáci mezi nejlepší. Je 

to i díky Hustopečskému skákání, které patří 

mezi nejlepší speciální atletické mítinky světa 

a i letos to jeho organizátoři potvrdili. Na orga-

nizaci tohoto závodu se podílí i mladí atleti 

z hustopečského oddílu. Odměnou jim je také 

to, že mohou alespoň jednou v roce trénovat 

společně s nejlepšími skokany na světě. Navíc 

se můžeme letos pochlubit ziskem cenného 

vítězství v absolutním pořadí tohoto závo-

du díky mladší žákyni Vendule Zemčíkové. 

Vzhledem k tomu, že se v hale nekoná přebor 

kraje ani okresu v  jednotlivých disciplínách, 

ale pouze ve skoku vysokém, je bilance našich 

závodníků obdivuhodná. Tituly okresních 

přeborníků se mohou pochlubit M. Vrbová, A. 

Klimeš (ZŠ Komenského), M. Hycl,  D. Stehlíko-

vá a V. Zemčíková, která získala i titul krajské 

přebornice. „Zkompletovala tak svou unikát-

ní sbírku tří zlatých medailí z okresu, kraje 

a Moravy. Víc už mladší žákyně dosáhnout 

nemůže,“ pochvaloval si výsledky své svěřenky-

ně trenér Zbyněk Háder. „Všichni naši závodní-

ci se také prosazovali na výškařských mítincích 

po celé republice a přiváželi vždy pořádnou 

porci medailí,“ nezapomněl Háder pochválit 

i ostatní hustopečské výškaře. 

Hala plná osobáků

Hala je ideálním místem pro otestování 

své výkonnosti před hlavní sezónou na dráze. 

Hustopečští atleti to využili vrchovatě. Na 

jednotlivých závodech nás nejlépe reprezento-

vali mezi chlapci M. Hycl, V. Prokeš, P. Kuchař, V. 

Krůza a Š. Paulík; mezi děvčaty pak M. Galburo-

vá, M. Vrbová, K. Krejčiříková, M. Bohdálková či 

T. Petrásková. „Dělá mi radost výrazné zlepšení 

našich závodníků v rychlosti. Je to dobrý před-

poklad vzhledem k venkovní sezóně,“ komen-

tovala halovou přípravu trenérka Michaela 

Houdková. „Projevuje se to v mnoha osobních 

rekordech, které naši závodníci v  hale dosáh-

li. Naproti tomu v technice mají ještě mnozí 

velké rezervy. Stále je na čem pracovat,“ doda-

la Houdková. Ta, spolu s trenéry R. Vrbovou, P. 

Pláteníkem, L. Hálou a L. Galbavým připravuje 

žákovskou reprezentaci oddílu na venkovní 

sezónu. 

Žebříčky a reprezentace

Jedním z možných kritérií úspěšnosti 

sezóny je postavení našich atletů na kraj-

ském a celostátním žebříčku. Nejcennějším 

umístěním je suverénní postavení Venduly 

Zemčíkové na čele českého žebříčku výškařek 

v  kategorii mladších žákyň výkonem 157 cm. 

Také Marta Kurachová se v kouli starších žákyň 

dostala výkonem 11,05 m do elitní desítky na 7. 

místo. Mezi padesátku nejlepších v republice 

se v hale zařadili i Denisa Stehlíková (výška, 

pětiboj); Tereza Petrásková (koule); Karin 

Krejčiříková (150m, výška), Matěj Hycl (výška); 

Vojtěch Prokeš (výška, 1 500m, 800 m). Odra-

zem dobrého postavení v krajském žebříč-

ku je pak zařazení do reprezentace kraje na 

mezikrajových utkáních. Letos měli možnost 

reprezentovat Jihomoravský kraj Denisa 

Stehlíková (dálka), Marta Kurachová (koule), 

Vendula Zemčíková (výška, koule) a Karin Krej-

čiříková (150m, 60m př., štafeta).

-had-

Na Mezikrajovém utkání mladšího žactva v Praze 

reprezentovaly Jihomoravský kraj závodnice 

Zemčíková a Krejčiříková. Obě získaly stříbrný 

poháru.
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Na Mistrovství České republiky dopadla nejlépe Kurachová
Vrcholem halové žákovské sezóny je vždy 

Mistrovství České republiky starších žáků, 

které se letos konalo v ostravské hale. Během 

celé sezóny se snažili mladí atleti kvalifi ko-

vat mezi zhruba dvacítku nejlepších z celé 

ČR, kteří dostali šanci zúčastnit se této akce. 

Dobrou výkonnost v hale potvrdili i hustopečští 

závodníci, když hned trojici z nich se podaři-

lo probojovat se mezi českou elitu. Nejlépe 

si vedla Marta Kurachová ve vrhu koulí, když 

skončila na pěkném 9. místě za výkon 10,46 m. 

Přesto odjížděla domů nespokojená. „Marta 

měla velmi dobrou formu. V sezóně se dostala 

dvakrát za jedenáct metrů a v tabulkách ČR ji 

patřilo sedmé místo. Měla cíl dostat se do užší-

ho fi nále, bohužel to ji o pouhých šest centi-

metrů uteklo,“ hodnotil výkon své svěřenkyně 

trenér Zbyněk Háder. 

Velmi dobře si vedl v běhu na 1 500 m 

Vojtěch Prokeš, který se statečně bil se silnou 

konkurencí. Přestože ho jeho kvalifi kační čas 

řadil spíše na konec startovního pole, po celý 

závod si držel své tempo a bojoval ve skupině 

běžců kolem desátého místa. Po krásné bitvě 

v závěru soutěže se propracoval na skvělé 11. 

místo v novém osobním rekordu 4:59,31 min. 

Vendula Zemčíková se jako jediná mladší 

žákyně probojovala do soutěže ve skoku vyso-

kém starších žákyň. Do Ostravy přijela přede-

vším sbírat cenné zkušenosti. A z tohoto 

pohledu je její výkon 147 cm a celkové 16. místo 

určitě dobrý vklad do budoucnosti. „Vojta mě 

překvapil svým výkonem na trati,“ komentoval 

výkony svých závodníků Zbyněk Háder. „Neza-

lekl se soupeřů a plnil přesně taktické pokyny, 

které jsme si dali před startem. Vendula ještě 

nemůže držet krok s velmi drsným zvyšováním 

v konkurenci s o dva roky staršími holkami. 

Vždyť základní výška byla o patnáct centime-

trů výš než má obvykle. Ale vyzkoušela si to 

a účast na MČR pro ni byla odměnou za vyni-

kající halovou sezónou,“ dodal Háder.

-had-

Kurachová získala bronzovou medaili na Mistrovství 

Moravy a deváté místo na Mistrovství České 

republiky.
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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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V  pořadí šestý turnaj Jihomoravského 

kraje v  barevném minivolejbale ročníku 

2017/18 hostily v neděli 25. března Hustopeče. 

V  městské sportovní hale se sešlo 110 týmů 

žlutého, oranžového a červeného minivolejba-

lu. Hrálo se na zmenšených hřištích 4,5 x 9 m 

s  výškou sítě 210 cm, v  každé kategorii proti 

sobě hrají dvojice hráčů či hráček, ani smíše-

né páry nejsou výjimkou. Každá barva má svá 

vlastní pravidla, žlutý minivolejbal je určen pro 

nejmenší od 1. třídy, kde jde o chytání a přeha-

zování míče, oranžová barva už chytání kombi-

nuje s  volejbalovým odbitím, v  barvě červené 

se již míč nechytá, ale jen odbíjí.

Do haly se sjelo celkem 234 dětí, které bojo-

valy v 18 skupinách na osmi hřištích. V jednom 

kole tedy hrálo najednou 32 dětí, kolo trvalo 

šest minut, po minutové přestávce začalo kolo 

další. Celkem se v neděli odehrálo 282 zápasů.

Hustopečský volejbalový oddíl měl ve hře 

celkem čtyři družstva, tři ve žluté kategorii 

a jedno v oranžové. Dvě žlutá družstva, na 

základě předchozích výsledků, byla zařazena 

do nejsilnější skupiny, kde se rozhodně neztra-

tila, nicméně vítězství na domácí půdě z toho 

nebylo. M. Straková s  B. Bučkovou skončily 

druhé, P. Burian s  A. Jurákovou třetí. Poslední 

vítězky z  Břeclavi A. Šlancarová s  I. Birkenfeld 

skončily ve své skupině tentokrát páté. Oranžo-

vé družstvo, I. Havlíková s H. Strakovou, střída-

lo dobré zápasy s horšími, konečné třetí místo 

odpovídá postavení v  jejich skupině. Podstat-

nější než výsledky je skutečnost, že děti hra 

baví, a srovnávání s  ostatními je motivuje do 

další volejbalové práce. 

Tato akce si našla již pevné místo ve spor-

tovním kalendáři našeho města, pořadatelé 

z místního volejbalového oddílu zvládli vše na 

výbornou. Pochvala od účastníků akce potě-

šila, sportující a radující se děti byly největší 

odměnou za čas strávený přípravou a organi-

zací toho turnaje. Poděkování patří všem, kteří 

se postarali o bezvadný průběh akce, hlavně 

rozhodčím z řad mladých hustopečských volej-

balistů a volejbalistek. Velký dík patří i podpo-

ře ze strany Města Hustopeče a TJ Agrotec 

Hustopeče.                                              

 Petr Groh, trenér

Volejbalová neděle v Hustopečích

Začátkem jara znovu ožívá příroda a všichni 

přemýšlíme po zimním odpočinku, co chceme 

letos udělat. Jestli se třeba pustíme do rekon-

strukce bydlení nebo se rozhodneme pořídit si 

úplně nový byt či dům. V případě, že se rozhod-

nete letos svoji nemovitost prodat, tak mám 

pro vás několik dobrých rad. 

Pojďme být úpřímní. V každém oboru 

se najdou poctiví i nepoctiví. Ať už si jdete 

koupit auto, jedete na dovolenou nebo prodá-

váte nemovitost. Úkolem těch, kteří pracují 

především pro klienta, je informovat o všech 

možných nástrahách. Tady jsou 3 nejčastější 

nekalé praktiky z realitního oboru:

1. Koupím byt v této lokalitě - už roky 

známý trik, kdy narazíte na letáček či inzerát 

tohoto typu. Zavoláte zájemci a až během 

schůzky se dozvíte, že se jedná o makléře. Že je 

to nepoctivý způsob práce, je naprosto zřejmé.

2. Já na to mám kupce - to už je dnes klasic-

ká otřepaná fráze. Používá se především proto, 

že na takový argument majitelé rádi slyší. 

Skutečnost je ale taková, že je to způsob, jak se 

dostat až k vám domů.

3. Nereálná cena - mnoho realitních maklé-

řů slíbí či odkývá majiteli nereálnou cenu za 

prodej. Důvod je prostý, tímto slibem naláká 

majitele k podpisu exkluzivní smlouvy a pak 

už ho jen manipuluje ke snížení ceny. S touto 

praktikou se nejčastěji potkáváme s realitka-

mi, které k nám do Hustopeč a okolí přijíždí 

z Brna. Naslibují vám hory doly a realita je 

pak úplně někde jinde. Neznají totiž vůbec 

místní trh a jediným cílem je s vámi uzavřít již 

zmíněnou exkluzivní smlouvu, s kterou si vás 

zavážou. 

 Setkáte-li se s podobnou praktikou, dopo-

ručuji schůzku ihned ukončit. Je nutné dodat, 

že na nepoctivé chování narazíte i v případě, že 

se rozhodnete prodávat sami. Dnes již existují 

internetové portály, kam si můžete zadat svůj 

inzerát. Problém je v tom, že za jejich zpro-

středkování nenesou žádnou zodpovědnost 

a vy můžete svou neznalostí oboru udělat 

chybu a přijít o velké peníze. A oni vám nepo-

můžou.  

Jak se tedy na tom realitním trhu 

orientovat? Stejně jako na každém jiném.

• zeptejte se svých známých na zkušenosti 

a doporučení realitní kanceláře nebo makléře

• hledejte na internetu a zjišťujte si informace

• nevěřte nereálním slibům a nedůvěryhod-

ným reklamám

• obraťte se na profesionály realitní kanceláře, 

kteří mají pevnou pobočku ve vašem městě

Prostě používejte selský rozum. Naše 

realitní kancelář Schmidt-reality je dlouhole-

tou součástí Hustopečí. 

Nejsme žádná interneto-

vá ani virtuální kancelář. 

Najdete nás vždy, když 

potřebujete pomoct 

nebo poradit na stejné 

adrese, Dobrovského 2. Díky znalosti míst-

ního trhu a dlouholetým zkušenostem jsme 

jedničkou na trhu. Jsem rád, že se můžeme 

opřít o naše silné pobočky, které máme v Brně, 

Mikulově, Břeclavi, Pohořelicích, Hodoníně, 

Kyjově i ve Vyškově. Díky spolupráci s kolegy 

na těchto pobočkách jsme schopni přivézt do 

Hustopeč i klienty, kteří dokážou za vaši nemo-

vitost zapatit slušnou částku. Pro velký zájem 

už není výjimkou, že o vaši nemovitost zájemci 

bojují třeba formou přihazování v dražbě.  

Jestli se tedy rozhodujete prodat vaši nemo-

vitost, není na co čekat. Úrokové sazby stoupají 

a nemovitosti už tak nepoletí cenou nahoru, 

jak tomu bylo v posledních letech. Kdo dnes 

prodá, ten vydělá.  Obraťte se na profesionály, 

obraťte se na nás. 

Erik Lipnický

ředitel pobočky

Schmidt-reality s.r.o. Hustopeče

tel.: 774 241 009

erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

www.schmidt-reality.cz

Jak se orientovat na realitním trhu

in
ze

rc
e

VOLEJBAL

V sobotu 24. března se v Hustopečích konal 

jeden z turnajů dětské futsalové ligy. Ta trvá 

celou halovou sezónu 2017/2018. „Každý měsíc 

se koná turnaj v  jednom z  pořadatelských 

měst,“ upřesnil trenér Michal Stehlík. 

V  městské sportovní hale se představily 

dvě věkové kategorie futsalistů. „Jednalo se 

o U11 a U15. V  každé kategorii si dnes zahrály 

čtyři týmy. Hustopeče reprezentovaly místní 

týmy TJ Agrotec Hustopeče,“ doplnil Stehlík. 

Vyvrcholení dětské halové futsalové ligy 

se bude konat 12.  května v  Brně. „Záštitu nad 

tímto turnajem převzali Petr Švancara a Petr 

Kalouda a v  rámci této tour to bude největší 

celorepublikový turnaj,“ pozval Stehlík.       -ves-

Hustopeče hostily turnaj dětské futsalové ligy

FUTSAL
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Vzpomínky

Blahopřání

Jubilanti v měsíci únoru 2018

Dny plynou jak tiché řeky proud, 

jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout. 

Dne 13. dubna vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí 

paní Anny Kocmanové z Hustopečí.

 

S  láskou stále vzpomíná manžel a syn.

Dne 26. dubna vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí 

pana Zdeňka Nečase  z Hustopečí. 

S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. 

Kdo v srdcích žije, neumírá. 

Dne 11. dubna uplyne 40 let kdy nás navždy opustil 

tatínek pan Josef Stehlík, 

Dne 20. února jsme vzpomněli jeho nedožitých 100 let. 

S láskou vzpomínají synové s rodinami. 

Dne 2. dubna 2018 se dožívá věku 90 let 

paní Marie Rozinková

Milá babičko!

Dovol nám, abychom krátkým přáním potěšili Tvé srdíčko. 

Přejeme Ti do dalších let, aby Tě těšil svět, abys zdravá a šťastná byla 

s námi, co Tě rádi máme, spokojeně žila, alespoň do sta let.

Přejí děti, vnoučata a pravnoučata

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 

stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání. 

Dne 17. dubna vzpomeneme 8. výročí, kdy nás navždy 

opustil náš syn, bratr, vnuk Dušan Mutňanský. 

Dne 5. února jsme vzpomněli jeho nedožitých 26 let. 

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina.

Dne 27. řezna 2018 se dožila svého požehnaného

věku 90 let paní Josefa Lengálová.

Do dalších let bychom chtěli touto cestou poděkovat za 

Tvoji lásku, radost, kterou rozdáváš, optimismus, který Tě 

neopouští. 

Zároveň přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let.

Přání posílá  celá rodina. 

01.02.1931 Marie Střelská

04.02.1938 Vladimír Šťavík

10.02.1934 Jaroslav Buchta

10.02.1937 Eva Bádrová

12.02.1935 Julie Bednářová

13.02.1937 Jiřina Šťavíková

15.02.1930 Božena Zedničková

15.02.1930 Jaroslav Šponer

17.02.1931 Josef Dupal

23.02.1934 Karel Růžička

25.02.1929 Helena Šebestová

25.02.1938 Margita Prátová

Simona Procházková, komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dík za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, jenž  

jsi pro nás žil. V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal 

každý, kdo tě měl rád. Dnes už jen můžeme v tento den 

u hrobu stát a s kyticí růží, co jsi měl rád, vzpomínat.

Dne 5. dubna tomu bude čtrnáct let, co nás navždy 

opustil můj drahý manžel, tatínek, dědeček 

a pradědeček, pan Jiří Tesař z Hustopečí, 

15. března by se dožil 85 let.

S velkou bolestí a žalem v srdci vzpomíná manželka 

Ludmila, dcery Ludmila a Eva s rodinami, syn Jiří, 

vnoučata, pravnoučata Eliška, Davídek, Kubíček,  

Dominička, Adrianka, Nikolka, Justýnka, Kamilek, 

Katuška, Tomášek a pan Tomeček z Pohořelic. Těm, co 

vzpomenou s námi, moc děkujeme.

Jak tiše žil, tak tiše odešel. 

Dne 16. dubna 2018 vzpomeneme 7. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný bratr, švagr, strýc 

pan Jiří Hamerník z Hustopečí. 

S bolestí a láskou vzpomíná sestra Dana s rodinou. 

Žádný čas není tak dlouhý, 

aby nám dal na Tebe zapomenout. 

Kdo Tě znal vzpomene, kdo měl rád nezapomene.

 

Dne 3. dubna jsme vzpomněli 8. smutné výročí úmrtí 

pana Luboše Jevického z Hustopečí.

Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami.



nabízí pracovní pozici:

ŘIDIČ AUTOBUSU
NEMÁTE ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ NEBO PROFESNÍ ZPŮSOBILOST?

NEVADÍ!
ZAŘÍDÍME, ZAPLATÍME

Bližší informace získáte
na telefonním čísle nebo e-mailu:

personální ředitelka

Ing. Saskia Hyklová

tel.: +420 519 444 210
e-mail: hyklova@bors.cz

vedoucí osobní dopravy

Tomáš Dolák

tel.: +420 731 606 226
e-mail: dolak@bors.cz
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Volejbalová neděle v Hustopečích
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