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Vážení přátelé,

jaro letos zaspalo, až ho nakonec předběhlo léto. 
Dlouho jsme čekali na vlahé dny, na teplé sluneční 
paprsky. Ráno jsme sledovali stupnici teploměru, 
kdy se rtuť pohne nahoru a teplého oblečení a zimní 
obuvi jsme si užili až dost. A místo polobotek hned 
do sandálů. Škoda, jarní období mám ráda. A určitě 
nejsem sama.
Kromě tradičních akcí, které se konaly v  dubnu, 
bych ráda připomněla víkendové setkání skautů 
v rámci spolupráce s partnerskými městy Benátky 
nad Jizerou a Modra. Akce velmi příjemná, 
s  mimořádně kladným ohlasem. Velké poděkování 
patří pořadatelům, navíc i všem zúčastněným 
vlčatům a skautům za příkladné chování.  
V  pondělí 16. dubna, v  den osvobození Hustopečí, 
jsme kromě pietního aktu na hřbitově Rudé 
armády slavnostně otevřeli stálou expozici 
Osvobození 1945 v městském muzeu a galerii. Téhož 
dne jsme také s  panem místostarostou zasadili 
lípu svobody na náměstí T. G. Masaryka. Na témže náměstí byla naopak německým nacionalistou lípa 
svobody v roce 1938 uřezána. Vzrostlou lípu jsme zasadili v rámci projektu Jihomoravského kraje: 100 lip 
– 100 oslav, kterým je připomínáno sté výročí vzniku samostatného Československa. Hustopeče se přidaly 
k dalším 13 moravským městům, jež se budou podílet na vzniku televizního dokumentu. Ten si klade za cíl 
rekonstruovat historické události na Moravě spojené s rozpadem monarchie v roce 1918. Dokument by měl 
být hotový do konce srpna tohoto roku. 
Ve městě dále pokračují investiční akce. Po rekonstrukci plynového potrubí postupuje budování parkovacích 
míst u „veteriny“, pokračuje se v budování bezbariérových chodníků, stavbě Pavučiny i přebudování kina. 
Připravují se výběrová řízení na zhotovitele stavebních úprav ZŠ Komenského a stavebních úprav sociálních 
zařízení na ZŠ Nádražní. Z důvodu stavby nové budovy v areálu SOŠ a SOU bude až do 20. května zcela 
uzavřena část ulice Tábory v  úseku křižovatky Dvořákova – Komenského. Velké opravy a rekonstrukce, 
které budou s přestávkami trvat asi jeden rok, čekají ulici Brněnskou. Postupně bude provedena obnova sítí 
(voda, plyn, elektřina, veřejné osvětlení). Přibližně v půlce května nastoupí vodaři (VaK) a budou pracovat 
v úseku od cukrárny Jitka po ulici Tyršovu. Následovat budou plynaři (červen – září), E.ON plánuje jaro 
2019 a nakonec nové veřejné osvětlení. Budeme se muset obrnit trpělivostí, občané i řidiči.

Vážení spoluobčané,

na co bych Vás ráda pozvala? Na Den otevřených dveří MěÚ ve středu 23. května. Je organizován každé 
dva roky a je o něj vždy velký zájem. A určitě si nenechte ujít setkání s  významnými osobnostmi, které 
k nám dorazí v cíli třetí etapy devátého ročníku cyklotour Na kole dětem. V sobotu 2. června v 16 hodin je 
přivítáme na městském koupališti, kde bude od 14 hodin probíhat oslava Dne dětí. Potkat můžete cyklistu 
Josefa Zimovčáka, vážené profesory Jana Pirka nebo Pavla Pafka. Jízdy v pelotonu by se měla také zúčastnit 
biatlonistka Gabriela Koukalová. Podpořit tento projekt pro onkologicky nemocné děti lze zakoupením 
drobných předmětů v areálu hustopečského koupaliště.

Hana Potměšilová, 
starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z jednání rady
V úterý 27. března se radní sešli na 89. schůzi 
Rady města Hustopeče.

Materiál na zateplení střechy kina bude jiný 
Zhotovitel přestavby budovy kina na víceú-

čelové kulturní centrum navrhl změnu použi-
tého materiálu na zateplení střechy. Původní 
materiál, kterým byla minerální vata, má 
dlouhé dodací lhůty, proto se nahradí poly-
styrenem. „S navrženou změnou materiálu 
souhlasil i  projektant, respektovali jsme tedy 
jeho doporučení a změnu schválili. Dojde tak 
i k významné fi nanční úspoře v hodnotě kolem 
240 tisíc korun,“ uvedla starostka Hana Potmě-
šilová. 

Skauti budou mít novou klubovnu v areálu 
Pavučiny

Skautský oddíl Za jeden provaz Hustopeče 
navštěvuje kolem 60 dětí. Zázemí pro jejich 
aktivity nyní poskytují prostory pod kostelem 
na náměstí. „Myslíme si, že skauti patří do 
prostředí, které vzniká v areálu Centra volné-

ho času Hustopeče - Pavučina. Z  toho důvo-
du jsme objednali vypracování projektové 
dokumentace na změnu užívání části budovy 
tiskárny, která by mohla sloužit jako skaut-
ská klubovna,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj 
Švásta. 

Obědy o víkendech zajistí Nemocnice 
Hustopeče

Městská policie a pečovatelská služba 
vykonávají svoji práci i o víkendech a svátcích. 
Z  tohoto důvodu uzavřelo město smlouvu 
o poskytování závodního stravování s Nemoc-
nicí Hustopeče. Možnost objednání obědů 
mimo pracovní týden se nabízí i klientům 
pečovatelské služby.

V domě U Synků vznikne kavárna 
Budova víceúčelového kulturního centra 

roste před očima a její součástí bude i zázemí 
pro Turistické informační centrum. To nyní sídlí 
v  domě U Synků. Radní proto schválili objed-
návku na projekt návrhu kavárny v  objektu 

městského muzea a galerie. „Po přestěhová-
ní TIC se uvolní prostory, které chceme podle 
muzejního dlouhodobého konceptu využít 
pro muzejní kavárnu. Hustopečští i turisté si 
tak budou moci vychutnat kávu a nejen kávu 
v  unikátním prostředí tohoto renesančního 
domu,“ řekla Potměšilová.

-ves-

Z MĚSTA

V úterý 10. dubna se radní sešli na 90. schůzi 
Rady města Hustopeče.

Podporované bydlení nabídne jedenáct 
nových bytových jednotek v ulici Žižkova.

Vedení města získalo na projekt dota-
ci z  Ministerstva pro místní rozvoj.   Celkové 
náklady přesahují 15 milionů korun, ze kterých 
více než 6,5 milionů korun pokryje dotace. 
Zbývající částku zaplatí město z  vlastních 
peněz. Zda projekt dostane zelenou, rozhodne 
dubnové zastupitelstvo, které bude hlasovat 
o navýšení peněz z rozpočtu města. To souvisí 
s vyšší cenou investice oproti původnímu před-
pokladu. 

Zateplení Polikliniky podpoří dotace.
Radní jednali také o plánovaném zateple-

ní Polikliniky. Finančně ho podpořil program 
životního prostředí, který výzvy stejného typu 
vyhlašuje pravidelně. „V  souvislosti s  přemís-
těním rehabilitace z  Polikliniky do budovy 
nemocnice zvažujeme aktualizaci projektu, 
která by zohlednila budoucí využití volné-
ho prostoru,“ doplnila starostka města Hana 
Potměšilová.  Záměr pronájmu suterénu je již 
vyhlášen. 

O dva měsíce se posunul termín dokončení 
Centra volného času Pavučina.

Zpoždění způsobily počáteční problémy 
s podložím a zejména silné mrazy, kvůli kterým 
museli dělníci práce přerušit. „Určitě nechce-
me spěchat za každou cenu, aby rychlost byla 

na úkor kvality. To si raději na novou budovu 
počkáme o něco déle,“ vyjádřil se místostaros-
ta Bořivoj Švásta. Hotovo by tedy mělo být ke 
konci října letošního roku. 

Radní vybrali stavební fi rmu, která bude 
rekonstruovat sociální zařízení v hotelu 
Formanka. 

Investice je rozdělena do dvou etap s ohle-
dem na turistický ruch v Hustopečích.  „Snažili 
jsme se stavební práce naplánovat na období, 
které je relativně klidné a je v  našem městě 
méně hostů. První část oprav začne v  listopa-
du letošního roku, ta druhá počítá s  únorem 
a první polovinou března v roce 2019,“ vysvět-
lila Potměšilová. 

-hrad-

V pondělí 16. dubna se v Hustopečích kona-
ly dvě významné události odkazující k  histo-
rii České republiky a Hustopečí. Před 73 lety 
osvobodila Rudá armáda město od nacistic-
ké okupace. Toto datum proto bylo záměrně 
vybráno pro vysazení lípy, kterými Jihomo-
ravský kraj letos oslavuje sté výročí založení 
Československa akcí 100 lip – 100 oslav. „Naše 
lípa je v  pořadí čtvrtá a jsem moc ráda, že 
s  panem místostarostou budeme symbolicky 
sadit lípu právě zde,“ uvedla starostka Hana 
Potměšilová. 

Lípa byla vysazena na náměstí T. G. Masa-
ryka, kde pomyslně nahradila lípu svobody, 

kterou zde mezi lety 1918 - 1919 vysadili vlas-
tenci na počest prvního československého 
samostatného státu. V  roce 1938 ji podřezal 
člen Sudetoněmecké strany. „Prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk je postavou, kterou máme 
s  první republikou nejvíce spojenou. Byl to 
demokrat, který prožil nějaký čas v  Hustope-
čích a rád se sem vracel. Proto si myslím, že 
právě Hustopeče jsou tím místem, které by 
mělo na toto výročí vzpomenout,“ pokračovala 
Potměšilová. 

O hudební doprovod oslav se postarala 
školní kapela Gymnázia T. G. Masaryka a stro-
mu požehnal probošt Pavel Pacner z Mikulova, 

který zastoupil hustopečského děkana Jana 
Nekudu. „Požehnání bylo prosbou k  Bohu 
za náš národ. Přál bych si, abychom poté, co 
jsme prožili hrůzy jako nacismus a komunis-
mus, mohli my a naši potomci žít ve svobodné 
zemi,“ vysvětlil Pacner. 

Poté se na městském hřbitově, kde je druhé 
největší pohřebiště Rudé armády v kraji, konal 
tradiční pietní akt k  uctění památky padlých. 
Hustopeče byly nacisty okupovány od 8. října 
1938. Rudoarmějci začali s osvobozovacím 
bojem v pondělí 16. dubna 1945 kolem deváté 
hodiny a brzy bylo rozhodnuto. „Dnes je také 
pondělí, jako během bojů před 73 lety. Je důle-

Hustopeče oslavovaly minulost 
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V domě U Synků bude kavárna.



STR 3HUSTOPEČSKÉ LISTY    5 | 18

žité uctít ty, kteří za nás položili život, abychom 
tady dnes mohli být my,“ podotkl místostaros-

ta Bořivoj Švásta. 
Pietní akt zahájili studenti velkopavlo-

vického gymnázia recitačním a hudebním 
vystoupením v  ruštině. Kromě zástupců 
města položili věnce k památníku Rudé armá-
dy i generální konzul Ruské federace v  Brně 
Alexander Nikolaevich Budaev, atašé Kari-
na Sultanová nebo Vlastimil Němeček ze 
Společnosti Ludvíka Svobody pro jižní Moravu. 
Proslovy zúčastněných se obracely k minulosti 

i budoucnosti. „Na toto pohřebiště jezdím už 
desítky let. Považuji za svoji povinnost poklo-
nit se památce všem, kteří nám před lety 
přinesli svobodu,“ řekl plukovník ve výslužbě 
Vlastimil Němeček. 

Na pohřebišti Rudé armády v Hustopečích 
bylo pohřbeno 1875 vojáků a památník navště-
vují pravidelně příbuzní padlých. Na závěr 
pietního aktu všichni přítomní uctili padlé 
minutou ticha.                                                               -ves-

Městský úřad Hustopeče se před-
staví široké veřejnosti v  rámci 
připravovaného Dne otevřených 
dveří. Vedení města ve spolu-
práci s  tajemníkem se rozhod-
lo zpřístupnit budovy úřadu 
a nechat nahlédnout návštěvní-
ky do zázemí svých pracovníků, 
starostky, místostarosty, tajemní-
ka, a také vás seznámit s prací jednot-
livých odborů. 

Dozvíte se něco o průběhu konání voleb, 
zastupitelstva a rady města. Představíme 
vám realizované investiční projekty města 
Hustopeče. Prohlédnout si můžete fotodoku-
mentaci realizovaných staveb, územní studie 

a fotografi e kulturních památek 
Hustopečska. V obřadní síni vám 

podá zajímavý výklad matri-
kářka a můžete nahlédnout 
do starých matričních knih, či 
seznámit se s historií živnos-

tenského podnikání. Sociální 
odbor se zaměří na problema-

tiku mládeže, především alkohol, 
drogy, šikanu a záškoláctví. Městská 

policie se pochlubí výstrojí strážníků a má 
připraveny krátké přednášky na téma preven-
ce kriminality. Vyzkoušet si můžete testy pro 
autoškoly s  výkladem zkušebních komisařů. 
Zábavnou formou se dozvíte jak třídit odpa-
dy a na chvíli se můžete stát moderátorem 

či kameramanem ve 
studiu Hustopečské 
televize. Připraveny 
budou soutěže pro 
děti i vědomostní 
kvízy pro dříve naro-
zené.

S  novou stálou výstavou Osvobození 
1945 Vás rádi seznámí pracovníci Městského 
muzea a je možno navštívit Stálou vinařskou 
expozici s komentovanou prohlídkou.  

To vše vás čeká ve středu 23. května od 
8:00 do 16:00 hodin na Městském úřadě 
Hustopeče. 

Kristýna Duf ková,
sekretariát tajemníka

Den otevřených dveří na MěÚ Hustopeče

Den
otevřených

dveří

23. května
8.00 - 16.00

Město realizuje projekt ZŠ Komenského
V  březnu letošního roku nabyla účinnost 

registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace k projektu Stavební úpravy a vybavení 
ZŠ Komenského, Hustopeče (CZ.06.2.67/0.0/
0.0/16_062/0004270). Město dle zpracované 
žádosti o dotaci zrealizuje projekt s celkovými 
náklady 51.138 tis. Kč a získá dotaci v  celkové 
výši 46.025 tis. Kč. 

Projekt byl podán v  roce 2017 v  rámci 
vyhlášené výzvy číslo 46 Integrovaného regi-
onálního operačního programu a v  polovi-
ně listopadu jsme se dozvěděli, že projekt 
byl doporučen k  fi nancování. Ve spolupráci 
s  dodavatelskou fi rmou byla dopracována 
žádost dle připomínek poskytovatele dotace 
a byla podána žádost o změnu, ve které jsme 
požádali o částečné fi nancování již v roce 2018.

Práce na projektu na sebe musí navazovat, 
a tak již před vydáním rozhodnutí o poskytnutí 

dotace byla uzavřena smlouva s dodavatelskou 
fi rmou na administraci veřejných zakázek, tak 
aby nedocházelo k časovým prodlevám.

„V lednu byla Centru pro regionální rozvoj 
předložena ke kontrole zpracovaná doku-
mentace k veřejné zakázce na stavbu a sadové 
úpravy a až následně po úpravách a odsouhla-
sení ze strany CRR byla na konci března tato 
veřejná zakázka s  dvěma částmi vyhlášena. 
Otevírání obálek bylo 18. dubna. S  ohledem 
na překročení předpokládané hodnoty zakáz-
ky u stavební části všemi nabídkami je nutné 
tuto zakázku zrušit a vyhlásit znovu. V  zadá-

vacích podmínkách bylo totiž uvedeno, že 
zadaná předpokládaná hodnota je maximál-
ní a nepřekročitelná. Dále budou následovat 
veřejné zakázky na vybavení, konektivitu 
a učební pomůcky,“ sdělil místostarosta Boři-
voj Švásta.

Bližší informace k projektu budou průběž-
ně zveřejňovány na webových stránkách města 
(http://www.hustopece.cz/stavebni-upravy-a-
-vybaveni-zs-komenskeho-hustopece).

Eva Bohutínská,
projektová manažerka města

Lípa byla vysazena na náměstí T. G. Masaryka.← Pietní akt uctil památku padlých vojáků.
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Díl 13.: Majetkoprávní odbor 
Třináctý díl seriálu o Městském úřadu 

Hustopeče vám představí Majetkoprávní 
odbor. 

Majetkoprávní odbor sídlí v  budově radni-
ce a jeho hlavní náplň práce se řídí zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích. Současnou podobu 
získal v  roce 2012, kdy spojil několik agend 
z  jiných odborů. „Pod nově vznikající odbor 
se přesunuly projekty a dotace, nakládání 
s  nemovitým majetkem, investice a právní 
úsek,“ upřesnil vedoucí odboru Miroslav Pipal.

K  dnešními dni pracuje na odboru devět 
zaměstnanců. Majetkoprávní odbor zajiš-
ťuje veškeré nakládání s  majetkem a právní 
záležitosti u všech smluvních jednání. „Úzce 
spolupracujeme s  ostatními odbory měst-
ského úřadu, zejména s  Ekonomickým odbo-
rem, jelikož veškeré vyúčtování je potřeba 
učinit v  souladu se všemi právními předpi-
sy,“ řekl Pipal. V  rámci rozhodování orgánů 
města funguje tento odbor podpůrně, proto 
zaměstnanci připravují a kompletují všechny 
podklady od ostatních odborů i od poradních 
orgánů, jako je například Stavební komise 
nebo Komise územního plánování. „Materiály 
shromažďujeme a předkládáme k projednání 
a rozhodování radě města nebo zastupitelstvu 
města,“ dodal Pipal. 

Nakládání s  nemovitým majetkem a další 
různorodé činnosti v  souladu se zákonem 
o obcích vykonávají tři referentky správy 
majetku: Alena Fantová, Lucie Jelínková a Nelly 
Springinsfeldová. „Zajišťujeme právní servis 
pro město Hustopeče a pro všechny odbory 
městského úřadu, tzn. vykonáváme různá 
právní vyjádření, stanoviska, právní porady 
a zpracováváme právní dokumenty,“ uvedla 
Fantová. Na právním úseku je podstatnou částí 
agendy zpracování smluv. „Jedná se o smlou-
vy zabývající se majetkem města, smlouvy, 
které zpracováváme pro složku marketing 

a kultura a smlouvy o dílo,“ dodala. Právní 
zázemí poskytují referentky i příspěvkovým 
organizacím města a organizačním složkám. 
Vytváří také obecně závazné vyhlášky a naří-
zení města a zadávají veřejné zakázky. „Zde 
zpracováváme zadávací dokumentaci a prová-
díme zadávací řízení. Poté hodnotíme nabídky 
a jednáme s  vítězným uchazečem o uzavření 
smlouvy,“ doplnila Fantová. 

Mnoho veřejných zakázek se vypisuje na 
základě poskytnutí dotace, proto právní úsek 
úzce spolupracuje s projektovými manažerka-
mi Evou Bohutínskou a Pavlou Novotnou. Ty 
mají na starosti dotační management. „Tento 
druh managementu zahrnuje monitorování 
aktuálních i plánovaných výzev a zpracování 
projektových záměrů pro rozhodování orgánů 
města. Poté na základě rozhodnutí, připravu-
jeme žádosti o dotaci, včetně příloh,“ uved-
la Bohutínská. Pokud je město Hustopeče 
v  žádosti o dotaci úspěšné, tak projektové 
manažerky řídí administraci celého projektu: 
podílí se na veřejných zakázkách, podkladech 
pro fi nancování a kontrolují plnění podmínek 
poskytovatele dotace. Po ukončení projek-
tu připravují zprávu o vyúčtování celé akce 
a konečnou žádost o platbu. „V současné chví-
li připravujeme žádost na sociální bydlení, 
která by měla navazovat na úspěšný projekt 
výstavby 11 pečovatelských bytů. V  loňském 
roce jsme podávali 14 žádostí na neinvestiční 
projekty, které byly v přibližné výši 15,5 milio-
nu korun a všechny uspěly. Dále jsme podávali 
14 žádostí na investiční projekty a z nich uspěla 
polovina. Nyní administrujeme 22 dotačních 
projektů v celkové výši 91 milionů,“ vyjmenova-
la Bohutínská. 

O investice a správu nemovitého majet-
ku včetně zajištění jeho ochrany se starají 
dva investiční technici Radek Krušina a Karel 
Svoboda. „Mám na starosti přípravu a reali-

zaci investic a kolega má převážně na starosti 
správu veřejných ploch a veřejného osvětlení,“ 
uvedl Krušina. Investicí se myslí stavba nového 
majetku nebo rekonstrukce stávajícího. Město 
investice plánuje dlouhodobě a má seznam 
priorit, na které je nutné vyčlenit z  rozpočtu 
fi nance. „Potom se může rozběhnout projek-
tování, povolování stavby, realizace, kolauda-
ce, zápis do katastru pokud je to nová stavba 
apod.,“ popsal postup Krušina. 

Veškeré zázemí zajištují technici organi-
začně, podílí se opět na výběrovém řízení, při 
samotném projektování spolupracují s projek-
tanty, vyřizují stavební povolení a účastní se 
následných řízení. Na průběh stavby dohlíží 
investiční technici v  rámci kontrolních dnů, 
kdy se řeší aktuální problémy. „Letošní rok 
se chystá velké množství investičních akcí, 
většinou jsou to velké, dotované akce. Jedná 
se například o rekonstrukci ZŠ Komenského, 
cyklostezku, další bezbariérovou trasu. Navíc 
se staví nové kino a CVČ Pavučina,“ řekl Kruši-
na.

Další z  činností odboru je agenda sprá-
vy hřbitova. „Staráme se o nájemní smlouvy 
a elektronické objednávání pohřebních služeb 
do smuteční obřadní síně v  Hustopečích,“ 
vysvětlil Pipal. Evidenci vede administrativ-
ní pracovnice Radmila Harantová. „Na ni je 
možnost se obracet v  případě změn v  nájem-
ních smlouvách,“ dodal Pipal. Na webových 
stránkách města mohou obyvatelé využívat 
Mapu závad, do které mohou hlásit jednotlivé 
závady na území města Hustopeče. „Všechny 
závady spadající do naší činnosti, například 
veřejného osvětlení, se snažíme ihned řešit,“ 
ukončil Pipal. 

V  příštím díle se budeme věnovat orga-
nizační složce Městské muzeum a galerie 
Hustopeče. 

-ves-

Třetího díl dopravního seriálu se 
zabývá parkováním. Poradí, jak správ-
ně parkovat, na co si dát pozor a čemu 
se vyhnout. „Nesprávné stání a zastavení 
vozidel je v  Hustopečích velkým doprav-
ním problémem, zejména na obslužných 
komunikacích, sídlištích a v  husté zástav-
bě,“ uvedl Robert Novák z  krizového řízení. 

Jedním z  nejzatíženějších míst na odsta-
vování vozidel je ulice Stodolní. V  případě 
zastavení platí jiná pravidla, nyní se budeme 
zabývat stáním. „Po pravé straně zde často 
stojí vozidla, která porušují nařízení para-
grafu 25, kde je jednoznačně stanoveno, že 
pokud vozidlo stojí, tak musí zůstat volné 
dva pruhy o šířce šest metrů. Navíc zde 
auta stávají v  protisměru. Zákon umožňuje 

pouze stání vpravo, při pravém okraji,“ řekl 
zkušební komisař Petr Pacela. Ustanovení 
pro správné parkování je mnohem víc. „Stání 
před hranicí i za hranicí křižovatky lze od 
pěti metrů. Stejné pravidlo platí u přecho-
du. Pouze na křižovatce ve tvaru T se dá stát 
v  protilehlé straně křižovatky,“ upřesnil. 

Problematické je také zastavování a stání 
v  autobusových zastávkách. V  Hustopečích 
jde například o zastávku u koupaliště, která 
je vyznačená vodorovným dopravním 
značením. Zákaz zastavení platí ve vyzna-
čeném prostoru. Zastavit a stát se také 
nesmí v  připojovacím nebo odbočovacím 
pruhu. „Porušování zákona se pravidelně 
děje v odbočovacím pruhu k  Penny Marke-
tu ve směru od Brna,“ upřesnil Pacela. 

Řidiči také během zastavení velmi často 
nesprávně používají výstražná směrová svět-
la. „Zákon udává, že světla se smí použít 
pouze v  případě hrozícího nebezpečí, při 
prudkém snížení rychlosti nebo nouzo-
vém stání způsobném náhlou nevolností. 
Světla lze použít pouze do okamžiku, než 
umístíte výstražný trojúhelník,“ řekl Pacela. 

V  případě parkování je nutná ohledu-
plnost řidičů, měli by myslet na to, aby 
se silnice dala bezpečně projet v  obou 
směrech. Dostupnost a rozšíření parková-
ní se v  Hustopečích stále řeší. Hotovo hlásí 
např. ulice Nerudova či Vrchlického. Také se 
nyní budují záchytná parkoviště u nádra-
ží, kde vznikne přes 100 parkovacích míst.

-ves-

Dopravní seriál: Parkování
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Městské služby provádí sezónní práce
Začátkem dubna se jaro ujalo vlády a Měst-

ské služby Hustopeče nezahálely a prováděly 
sezónní práce. Několik týdnů věnovaly úklidu 
města. „Zametli jsme místní i krajské silnice. 
Snažili jsme se pracovat rychle, aby zvýšená 
prašnost nevadila lidem,“ uvedl vedoucí měst-
ských služeb Ivan Chrastina.

Městské služby souběžně prováděly pravi-
delnou kontrolu a údržbu dětských hřišť, aby 
byly plně funkční a bezpečné. „Mnoho mami-
nek nás telefonicky upozorňuje na poničená 
hřiště, za což jim děkuji, protože není v našich 

silách všechno uhlídat. Snažíme se ihned 
reagovat a hřiště opravujeme,“ dodal Chrasti-
na. Pravidelné jarní údržby se dočkala i zeleň 
ve městě. Zelené plochy se čistily od větví 
a kamení, aby se o ně neničily stroje. „Také čistí-
me koryta. Zaměřili jsme se zejména na koryto 
nad hřbitovem, které nám v  minulých letech 
způsobovalo problémy. Čistíme také cesty 
k  rozhledně v  mandloňových sadech, kterou 
navštěvují stovky turistů,“ uzavřel Chrastina.

-ves-
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Na začátku dubna se konal velký úklid města.

Vyplňte dotazník a pomozte městu rozvíjet rodinné klima 

Mandloním svědčí teplé podnebí. To v Hustopečích našly

Hustopeče se zapojily do projektu Audit 
familyfriendlycommunity, který si klade za cíl 
zlepšení vztahů v  rodinách, budování příjem-
ného prostředí pro život ve městě či posilování 
mezigeneračního dialogu. „Sám projekt nazý-
vám českým výrazem: Obec přátelská rodině. 
Pomocí občanů mapuje rodinnou politiku ve 
městě a kloubí několik sfér – sociální témata, 
volnočasové aktivity apod.,“ uvedl radní pro 
sociální oblast Michal Vejpustek. 

První setkání pracovní skupiny se usku-
tečnilo v  březnu a řešilo současné možnosti 
ve městě. Zúčastnili se ho zástupci školských 
i volnočasových zařízení, žáci gymnázia, 

představitelé církví či lidé z  oblasti sociálních 
služeb. „Cílem projektu je, aby samotní občané 
sdělili politikům, co je ve městě dobře a co by 
chtěli změnit,“ řekl Vejpustek. 

Důležitým prvkem, který pomůže zjistit, 
co by si obyvatelé Hustopečí přáli, je dotazník. 
„Jsou v  něm otázky, které se týkají všech sfér 
lidského života. Vyplněný dotazník je nutné 
do 16. května odevzdat na podatelny (radni-
ce, stará pošta) nebo na Turistické informační 
centrum v domě U Synků. Díky dotazníku by 
mohlo být na další pracovní skupině vytvoře-
no opatření, které se předloží zastupitelstvu 
a radě a může být uvedeno v  život,“ podotkl 

Vejpustek. 
Jedním z  příkladů úspěchu projektu 

v jiných městech je vyřešení mobility seniorů. 
„Naše město se rozrůstá a pro seniory může 
být problematické dostat se k  lékaři nebo na 
úřad. Pomohlo by jim zřízení senior taxi, které 
bylo díky projektu zřízeno v Hodoníně,“ vysvět-
lil Vejpustek.

Zapojte se do dotazníkového šetření 
a pomozte tím zkvalitnit život v  Hustopečích. 
Dotazník naleznete na straně 31. nebo ho 
můžete vyplnit na webových stránkách města.

                      -ves-

Po válce se do socialistického Českoslo-
venska dováželo až tři sta vagónů plodů 
mandlí ročně. Snaha o soběstačnost zavála 
tyto teplomilné stromy na svahy Hustopečí. 

První zkušební výsadba sahá do roku 1949, 
dobu největší slávy mandloňové sady zažily 
v  šedesátých a sedmdesátých letech minu-
lého století. To je vlastnily Čokoládovny Zora 
Olomouc, a tak hustopečské mandle putovaly 
především do pochutin této fi rmy.  „Po revo-
luci zájem o naše mandloně opadl, dovážet 
se začaly z  jižních států Evropy. Postupně tak 
chřadly a v  roce 2006 dokonce ani nevykvet-
ly. Zachránila je iniciativa místních, především 
žáků školy, kteří připravili petici na podporu 
mandloní,“ doplnil sadař a bývalý správce sadů 
Rudolf Poslušný. Tehdejšímu vedení města se 
povedlo získat sady do vlastnictví, což byl první 
krok k jejich obnově. 

V  letech 2007 a 2009 přišly na řadu zdra-
votní prořezy a odstranění náletových dřevin, 
o tři roky později začala diskuse o nové výsad-
bě mladých stromků. S  jejich vypěstováním 
pomohli zaměstnanci zahradnické fakulty 
v  Lednici a v  roce 2015 k  původním asi devíti 
stovkám stromů přibylo sto padesát nových. 
Dalších šedesát mladých mandloní doplnilo 
sad v roce 2016.

Mandloňový sad v  Hustopečích je největ-
ším v  celé střední Evropě a každoročně ho 
přijdou obdivovat davy lidí. Plody zralých 
mandlí, které vypadnou z  dužinaté slupky, se 
již ve velkém nezpracovávají, ale slouží jako 
suvenýry pro návštěvníky.                                    -hrad-Fo
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Trafostanice Větrná v  Hustopečích se 
bude pyšnit novým zevnějškem. Máte nápad 
a baví vás malovat? Přihlaste se do soutě-
že města Hustopeče a odevzdejte  svůj 
návrh grafi ckého  ztvárnění  nejpozději do 
11. května na sekretariátu radnice, kontakt-
ní osobou je paní Eliška Babáčková, tel.: 
519  441  037, email:  babackova@hustopece.cz. 

Malovat se může na všechny čtyři stra-
ny obdélníkové budovy, viditelné musí 
zůstat bezpečnostní tabulky a nápisy, výška 
stavby jsou 3 metry, na délku měří okolo 
9,5 metrů a na šířku 5,7 metrů. V  bezpro-
středním okolí trafostanice jsou kontej-
nery na tříděný odpad, které lze také 
výtvarně zkrášlit. Těšíme se na vaše nápady.

-hrad-  

Trafostanice Větrná dostane nový kabát. Pojďte do toho i vy

Na vzhledu trafostanice se můžete podílet i vy.
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NÁZORY ZASTUPITELŮ

Rada města Hustopeče v roce 2018 na návrh 
Sociální komise schválila Sociální program 
jednorázové podpory pro děti. Cílem tohoto 
grantu je fi nanční, popř. věcná podpora dětí 
z rodin, které:

- nemají dostatečné prostředky na rozvoj 
talentu nebo mimořádného nadání svého 
dítěte nebo

- mají zdravotně hendikepované dítě 
a potřebují zakoupit pomůcky, léky nebo 
léčbu pro své dítě a současně nelze tuto 
pomůcku, lék nebo léčbu pořídit z veřejně 
dostupných zdrojů (pojišťovny, příspěvky 
z ÚP) nebo

- nemají vyšší příjem než 3násobek život-
ního minima a nemohou svým dětem zajistit 

nákladnější aktivity (za podmínky aktivního 
řešení své tíživé situace).

Cílem tohoto grantu je podpora mimo-
řádně nadaných a talentovaných dětí, dále 
pak zdravotně hendikepovaných dětí a dětí 
z nízkopříjmových rodin. Grant by měl pomo-
ci tam, kde nemohou výše uvedené rodiny 
z fi nančních důvodů více pracovat na osob-
ním rozvoji či zdravotním stavu svých dětí. 
Tyto sociální granty úspěšně fungují v jiných 
obcích a městech. Nemusí se vždy jednat 
o přímou fi nanční pomoc, ale třeba i o zakou-
pení hudebního nástroje, jezdeckých potřeb, 
sportovních potřeb, zdravotních a kompen-
začních pomůcek a jiné. Konkrétní podmínky 
jsou uvedeny v příloze. Roční výše podpory je 

stanovena v rozmezí 3000 Kč – 50 000 Kč. Na 
podporu v rámci tohoto projektu však není 
právní nárok.

Město Hustopeče tímto vyhlašuje 2. ročník 
Sociálního programu jednorázové podpory 
pro vybrané děti a mladistvé do věku 26 let. 
Sběr žádostí bude probíhat do 31. 5. 2018 na 
Sociálním odboru MěÚ Hustopeče.

V případě dotazů se obracejte na:
Bc. Tomáš Laz, DiS. 
tel.: 519 441 029, socialni@hustopece.cz
Antonie Koblihová, DiS. 
tel.: 519 441 024, koblihova@hustopece.cz
Pavel Furch, DiS. 
tel.: 519 441 021, furch@hustopece.cz

Tomáš Laz, vedoucí Sociálního odboru

Grant podpoří mimořádně talentované nebo hendikepované děti

Posledních cca pět let je situace s kapacita-
mi mateřských školek v  Hustopečích kritická 
a přesto, že všechny politické subjekty, které 
kandidovaly ve volbách, to měly jako svou 
prioritu, tak se de facto nic zásadního neudá-
lo a 170 dětí ze Základní školy Komenského 
má nevyhovující podmínky ve školní druži-
ně. Problém spočívá v  tom, že aby se zajistila 
dostatečná kapacita v  mateřských školkách, 
tak se z prostor na ulici Komenského 4 (býva-
lá mateřská školka), kde fungovala školní 
družina pro ZŠ Komenského, udělalo deta-
šované pracoviště pro Mateřskou školku Na 
Sídlišti (U Rybiček). Toto opatření mělo být 
provizorní a měla se zvýšit kapacita stávají-
cích mateřských školek, aby se prostory vrátily 
opět pro potřeby školní družiny ZŠ Komenské-
ho. V  případě varianty, že je hezké počasí, se 
vybudovalo za objektem ZŠ Komenského pro 
potřeby školní družiny nové hřiště. Bohužel 
i to je předmětem sporu mezi školní druži-
nou a mateřskou školkou (přivazování laviček, 

zatloukání vík odpadkových košů apod. – ale 
to je jiný příběh). V  případě takového počasí, 
které neumožňuje navštívit venkovní hřiště, 
což je většina roku, musí 170 dětí, navštěvu-
jících školní družinu, fungovat v  naprosto 
nevyhovujících a nedůstojných podmínkách. 
Většina dětí ve věku od 6 do 10 let tráví dobu 
školní družiny od 11:30 do 16:30 hodin v běžných 
třídách a na jedné malé chodbě. Normálně je 
ve třídě cca 20 žáků, ale v době školní družiny 
až 30. Škola nedisponuje ani jednou volnou 
učebnou a to ani pro výuku (proto se nyní bude 
realizovat nástavba) ani pro školní družinu. 

Přestože se o této situaci ví dlouhodobě, 
tak ji současné vedení města neřeší a nechá-
vá trávit 170 dětí v  nedůstojných podmín-
kách. Argument pro neřešení ze strany vedení 
města je ten, že kapacita mateřských školek je 
dostatečná. Ano, to víme, ale potřebuje rozšířit 
kapacitu školek pro uvolnění míst pro 170 dětí 
ve školní družině. A toto vedení města také 
ví. Ale neřeší. Koncem roku   2015 byla vypsá-

na MŠMT 100% dotace na výstavbu nebo 
přístavby současných MŠ z  důvodu zvýšení 
kapacity (to už byla školní družina vystěhová-
na do školních tříd). MŠ Na Sídlišti si necha-
la udělat statistický posudek na možnou 
nástavbu prvního patra a statik to doporu-
čil. Paní starostka tenkrát smetla návrh ze 
stolu s  tím, že žádost město podávat nebude, 
protože by to prý nemělo pětiletou udržovací 
dobu. Což je holý nesmysl viz demografi cká 
křivka a přijímání dvouletých dětí do školek. 

Opakované otevírání tohoto tématu na 
zastupitelstvu města ze strany opozice nevede 
k řešení tohoto problému, proto tímto veřejně 
vyzývám paní starostku: zvyšte kapacitu mateř-
ských školek a zajistěte tak 170 dětem důstoj-
né prostory školní družiny. My jsme připraveni 
smysluplná řešení v této záležitosti na zastupi-
telstvu podpořit. Škola s 660 žáky si to zaslouží.

Ing. Jiří Kadrnka, 
zastupitel města Hustopeče za ODS.

Nedůstojné podmínky pro 170 žáků navštěvujících školní družinu
aneb proč je potřeba zvýšit kapacitu mateřských školek

Trochu z historie vývoje počtu dětí 
v mateřských školách v Hustopečích 

Od roku 1996 docházelo vzhledem k demo-
grafi ckému vývoji ke stálému úbytku počtu 
dětí ve všech třech mateřských školách ve 
městě. Ubylo tříd, i když jsme získali povolení 
k zařazení postižených dětí a dětí pod tři roky 
věku a vzniklo mateřské centrum Cipísek.

Jako předsedkyně školské komise jsem se 
podílela na řešení této situace. Výsledkem 
jednání ředitelek a zřizovatele bylo přemístění 
dvou tříd MŠ Komenského do MŠ Školní s tím, 
že bude tato na přechodnou dobu poskytnuta 
jako prostor pro školní družinu ZŠ Komenské-
ho. Rozhodnutí bylo rozumné, mělo zachránit 
budovu jako školské zařízení. V dokumentu ze 

13. 6. 2001 je popsán návrh na sloučení těch-
to dvou MŠ a v  samém závěru je uvedeno, 
že: „pokud dojde k  opětovnému nárůstu dětí 
předškolního věku, bude objekt MŠ Komen-
ského předán do užívání tak, aby v  případě 
potřeby byl objekt opětovně využíván jako 
mateřská škola.“ Ke sloučení došlo ve školním 
roce 2002/2003. 

Navyšujeme kapacitu školek a děti ze ZŠ Komenského
se mohou těšit na zbrusu nových 5 učeben

Reakce starostky na článek zastupitele Jiřího Kadrnky
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Rozdíl mezi obytnou zónou a zónou 30
V zónách 30 zůstává klasické rozdělení uliční-

ho prostoru na plochy pro pěší dopravu a vozovku 
pro ostatní dopravu. Pouze je snížena celoplošně 
rychlost a intenzita dopravy bývá vyšší než v obyt-
ných zónách. V zóně 30 je také možno parkovat na 

vozovce, na rozdíl od obytné zóny. 
V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní 

komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní 
komunikaci jsou dovoleny. V obytné zóně smí řidič 
jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát 
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí 

ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. 
Stání je dovoleno jen na místech označených jako 
parkoviště. V obytné zóně musí chodci a hrající si 
děti umožnit vozidlům jízdu.

Zrušení obytné zóny

Zrušení obytné zóny
Rada města dne 19.12.2017 odhlasovala 

dle mne naprosto nekoncepční a unáhlenou 
změnu celé obytné zóny v Hustopečích na zónu 
30. S tímto rozhodnutím nesouhlasili „pouze“ 
radní, kteří v zóně bydlí. Ostatní radní na jejich 
přání nebrali zřetel. Dvakrát jsem se pokou-
šel na radě rozhodnutí revokovat, nicméně 
neúspěšně. Následně jsem na zastupitelstvu 
města nechal hlasovat o úkolu radě města – 
vrátit zpět obytnou zónu. Hlasování bohužel 
neprošlo o jediný hlas. Opět zastupitelé bydlí-
cí v obytné zóně hlasovali pro její zachování 
(jeden se zdržel). Někteří zastupitelé prostě 
neberou ohled na to, co chtějí dotčení zastu-
pitelé, natož dotčení občané. Toto mne na nich 
velmi, opravdu velmi mrzí. Nedá mi také spát 
to, že rozhodnutí, které ovlivní více než třetinu 
obyvatel Hustopečí, se prosadí bez toho, aby 
se s obyvateli komunikovalo a zjistilo se, jest-
li zónu 30 vůbec chtějí. Je to rozhodnutí typu 
my víme vše nejlíp a na to, co chtějí obyvatelé 
kašlem. V březnu sice proběhlo veřejné slyšení 
v této záležitosti. Nicméně to bylo tři měsíce 
po rozhodnutí rady. Smysl tohoto slyšení, když 
je již rozhodnuto, mi uniká. Není kam spěchat 
a veřejná diskuze je jistě dobrá věc.

Jak vyplývá z hlasování v internetové anke-

tě, 87 % hlasujících si přeje obytnou zónu 
zachovat. Rada města sice po čtvrt roce mírně 
ustoupila tlaku veřejnosti a koncem března se 
usnesla připravit zpracování žádosti a projektu 
na zachování obytných zón v lokalitě „Beverly“ 
a „Na Vyhlídce“, ale toto je dle mne naprosto 
nedostatečné a požaduji obytnou zónu zacho-
vat v původním rozsahu. Proč mají být privile-
govaní jen někteří občané?

Paní starostka se odkazuje na Generel 
dopravy, že doporučuje změnu obytné zóny 
na Zónu 30. V Generelu dopravy je uvedeno 
pouze v mapě, že by se měly zóny 30 pro zklid-
nění dopravy a větší bezpečnost zavést v téměř 
celých Hustopečích. Nicméně obytná zóna je 
ze svého principu klidnější a bezpečnější než 
zóna 30. Měli jsme na radě i Ing. Jebavého – 
autora studie, dle jeho vyjádření tato změna 
pro obyvatele zóny nic pozitivního nepřine-
se. Pokud chceme zachovat obytnou zónu, je 
pouze potřeba dobudovat nějaké záležitosti, 
jako zpomalovací příčné prahy v křižovat-
kách apod., čemuž bych se já vůbec nebránil. 
Prostředky na to máme. Dohodlo se, že peníze 
z radarů se investují do bezpečnosti (dopravy), 
ale z těch 30 mil. to bylo zatím minimum. 

Rozhodnutí rady města o zrušení obytné 
zóny je špatné z několika důvodů:

1  V obytné zóně máme cca 1 km (Okružní, 
Alejní, Starovická, Mandloňová …) komunika-
ce bez chodníku, z toho 100 m bez osvětlení. 
Jak se tam budou chodci pohybovat, pokud to 
nebude obytná zóna? Autor studie doporučuje 
chodníky dobudovat. To už tam raději dobu-
dujme příčné prahy na křižovatkách a zacho-
vejme obytnou zónu. Na některých místech 
navíc ani město nemá pozemky, aby chodníky 
mohlo dobudovat!
2  V obytných zónách si přímo na silnicích 
mohou hrát děti, nebo se po nich mimo chod-
níky mohou procházet chodci. Což se zde 
běžně děje. To nyní nebude možné.
3  Automobil v rychlosti 30 km/hod. je jistě 
nebezpečnější než při 20 km/hod.
4  V případě střetu automobilu s chodcem je 
v obytné zóně právo spíše na straně chodce, už 
z tohoto důvodu tady jezdí řidiči opatrněji.
5  V zóně 30 lze parkovat na silnici. Připravme 
se tedy na budoucí slalom mezi parkujícími 
vozy.

Pro mne, jako obyvatele zóny a pro rodi-
ny s  dětmi, je to změna k  horšímu. Pokud se 
zrušením obytné zóny také nesouhlasíte, dejte 
prosím o tom vědět.

Kamil Konečný,
radní města Hustopeče

Reakce starostky na článek radního Kamila 
Konečného

Obytné zóny obecně mají své nesporné 
výhody, jak jsou popsány v  článku Kamila 
Konečného. Obytná zóna v  Hustopečích je 

ovšem v  tomto rozsahu, hustotou zabydlení 
i množstvím automobilů raritou. Navíc nespl-
ňuje parametry obytné zóny a vzhledem ke 
stávající i  plánované další výstavbě bytových 
domů je ani nikdy splnit nemůže. Pro pohyb 

osob po silnici, obzvlášť dětí, je nebezpečná.
Více o zóně 30 a dalším smysluplném řeše-

ní lokality jsme s Richardem Homolou odpoví-
dali na otázky v minulém čísle Hustopečských 
listů.                                   Hana Potměšilová, starostka

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. 

Co z toho vyplývá pro komfort dětí? 
Že školní družina v  prostorách ZŠ Komen-

ského nebyla vždy samozřejmostí a nemu-
sela zde být napořád. Z  poslední Výroční 
zprávy školy (2016/2017) vyčteme, že kapacita 
ZŠ Komenského je 810 žáků a navštěvovalo ji 
617 žáků. Kapacita školní družiny je 200 žáků, 
zapsáno bylo 159 žáků. Není tedy ani napl-
něna kapacita družiny a tvrdit, že žáci z druži-
ny tráví čas v  nedůstojných podmínkách tříd 
a chodby, které jsou krásně upravené a vyzdo-
bené, mi přijde urážející.

Rozšiřujeme kapacitu MŠ Na Sídlišti a ZŠ 
Komenského bude mít 5 nových učeben

Město v  roce 2015 odmítlo podání žádosti 
o dotaci na tzv. kontejnerovou školku. Nemlu-
vilo se tehdy o přístavbě, nástavbě apod. 
Přestože je v  tuto chvíli kapacita škol i školek 
dostačující, chystáme nadstavbu dvou tříd nad 
částí budovy MŠ Na Sídlišti tak, abychom mohli 
reagovat na plánovanou dotační výzvu MŠMT 
a byli tak připraveni na dosud platnou novelu 
zákona, která od roku 2020 posunuje věkovou 
hranici pro přijetí do MŠ na dva roky a stano-

vuje ji jako povinnost. Do června roku 2019 by 
měly být hotovy úpravy na ZŠ Komenského za 
desítky milionů, které mj. rozšíří kapacitu školy 
o 5 nových učeben. Současné vedení města má 
vzdělávání dětí v předškolním a školním věku 
jako jednu ze svých priorit, které se dlouhodo-
bě drží. Jak je patrno z  uvedených informací, 
vzniknuvší problémy nejen v  oblasti školství 
operativně řeší a nepotřebuje k tomu veřejnou 
výzvu pana Kadrnky.

Hana Potměšilová, 
starostka
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Pokud hledáte nové bydlení v Hustopečích 
a nejste příznivci rekonstrukcí starých bytů, 
které často přinesou nečekané náklady, máme 
právě pro Vás připraveny nové byty do osob-

ního vlastnictví v našich bytových domech na 
ulici Generála Peřiny.

V tuto chvíli múžeme nabídnout již pouze 
jeden byt velikosti 3+kk nebo tři byty velikos-
ti 4+kk, které jsou určeny pro komfortní rodin-
né bydlení. Tyto největší typy bytů disponují 
dvěma balkony, každý prostorným obývákem 
s kuch. koutem a velmi pěknými koupelnami.

Stavíme moderní technologií s důrazem na 
kvalitní zateplení a možnost regulace nákladů 
na provoz. Toho dosahujeme zejména instalací 
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. Vyba-

vení a standard každého bytu jsme připraveni 
přizpůsobit Vašim požadavkům. V případě, 
že si nevíte rady s fi nancováním koupě nové-
ho bytu, jsou pro Vás připraveni naši zkušení 
fi nační poradci. Stačí se objednat.

Pokud Vás naše výstavba trochu zauja-
la, neváhejte nás kontaktovat na známých 
kontaktech:

petr.cicvarek@solidreal.cz
Tel: 739 444 139

www.solidreal.cz

Možnost schůzky po předchozí dohodě 
v kanceláři v Hustopečích.

Výstavba bytů Hustopeče, ulice Generála Peřiny

in
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Z REDAKČNÍ POŠTY

V  dubnu bylo Městské muzeum a galerie 
Hustopeče obohaceno o třetí stálou expo-
zici, o militaria z  frontových bojů v  dubnu 
r. 1945 darované Josefem Babáčkem. Jsou 
to autentické dokumenty úporných bojů 
v  prostoru Morkůvek. Svojí vypovídající 
hodnotou jsou spojnicí dnešní generace s tou 
obrovskou tragédií milionů lidí, kteří museli 
obětovat svoje životy, nebo nést její důsledky. 
Dnešní pokolení, ukolébané sedmdesátiletým 
mírem v Evropě, se již těžko dokáže vcítit se do 
tragických osudů tehdejších lidí, kteří neznali 
ani vteřinu své smrti. Původní a nefalšované 
doklady té doby působí mnohem silněji jak 
umné náhrady obrazů, fi lmových či televizních 
záběrů a p. 

Tyto válečné pozůstatky jsou jen částí 
Babáčkových aktivit o té době, jeho celoživot-
ního zájmu. Nelze se proto divit, že i z iniciati-
vy jemu vlastní, vznikaly i další, které mnohem 
výrazněji vypovídají o tom válečném běsnění, 

které si proto zasluhují pozornost.
Předně je to publikace Ozvěny pohnutých 

dob (2011), která je prostým popisem, osob-
ně prožitých osvobozovacích bojů dubna 
1945 v  našem kraji a navazujících činností. 
První kapitola má výstižný název Špilberk, 
popisující autorova učednická léta strávená 
uprostřed německé vojenské elity, leteckými 
nálety na Brno, dramatický útěk domů přímo 
do frontových bojů. Proč a jak urputný zápas to 
byl, vyvstane plastickým popisem, včetně ztrát 
na obou stranách (např. letecké totální zničení 
sovětského trénu s množstvím několika stovek 
koní, německý odpor do posledního muže aj.).

V další části publikace líčí autor radost lidí 
z  osvobození, své zážitky z  pracovního nasa-
zení při obnově zničených mostů (U Ivaně, 
železničního mezi Šakvicemi a Popicemi) což 
se odehrávalo ne bez problémů a nebezpečí. 
Dále je to statistika padlých sovětských vojá-
ků na základě otevření vojenského archivu 

v  Podolsku. Jedinečný je popis kde a kolik 
padlo Němců a v  kterých částech obce. Dále 
autor podrobně popisuje (i s obrazovou doku-
mentací) sesbírané pozůstatky po boji obou 
válčících stran. 

Dnes již legendární morkůvský hrdina-pi-
lot Fr. Peřina byl do r. 1989 u nás téměř nezná-
mý. Přímé snahy o jeho rehabilitaci šly z rodné 
obce a to ještě za dob totality. Byly to odvážné 
kroky, ne jednoduché – jak, popisuje autor 
a dokládá dokumenty. Závěr knihy je věnován 
budování pomníku padlých na území obce, 
včetně koní. Je to tedy zcela ojedinělý počin, 
ne-li jediný toho druhu u nás.

Publikace se nechce tvářit jako nějaký 
historický dokument nebo odborný spis. Jsou 
to prosté vzpomínky, autentická výpověď, 
postoj a názor jednotlivce, svědectví o době 
dnes již vzdálené, zejména mladým.

Jan Horák

Očité svědectví

EKOLOGICKÝ PROGRAM ZAMĚŘENÝ 
NA RECYKLACI ELEKTRA

zábavné hry, kvízy i spousta užitečných informací

www.recyklacejelegrace.cz

Za donesený vysloužilý malý spotřebič 
   drobný dárek!

v rámci akce Den otevřených dveří MěÚ Hustopeče

23. 5. 2018      8 - 16 hodin
Hustopeče, Dukelské náměstí

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

23. května 2018  (8:00 - 16:00)

Městský úřad Hustopeče
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 88. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 20.03.2018 v kanceláři 
starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM (úkol) č. 2/88/18: RM ukládá na 
základě usnesení RM č. 30/81/17 ze dne 
19.12.2017 připravit zpracování žádosti 
a projektu na zachování obytných zón 
v lokalitě „Záhumenice“ a „Na Vyhlídce“. 

Usnesení RM č. 3/88/18: RM schválila zrušení 
vyhlášené veřejné zakázky „Stavební 
úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče“. 

Usnesení RM č. 4/88/18: RM schválila revokaci 
usnesení č. 25/87/18, kterým RM schválila 
Zadávací dokumentaci na veřejnou 
zakázku „Stavební úpravy a vybavení ZŠ 
Komenského, Hustopeče“.

Usnesení RM č. 5/88/18: RM schválila smlouvu 
o nájmu movité věci se společností 
Party-S-Production, s.r.o., Novoměstská 
1451/61, Brno, IČ 29385857, párty stany na 
Mandloňové slavnosti. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení z 89. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 27.03.2018 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/89/18: RM schválila Smlouvu 
č.: HO-014330047850/001 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 
1047/12, 1047/13, 1047/14, 1047/17, 1047/27, 
1065/1, k. ú. Hustopeče u Brna v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3690-
20170b/2018 zhotovený fi rmou MDP 
GEO s.r.o. za jednorázovou náhradu ve 
výši 6.000,-Kč bez DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 3/89/18: RM schválila Smlouvu 
č.: 8800086910/1/VB/P o zřízení věcného 
břemene se společností GasNet s.r.o., 
IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 
401 17 Ústí nad Labem na pozemcích 
parc. č. KN 106/1, k.ú. Hustopeče u Brna 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 
3649-245/2017 zhotovený fi rmou Ing. Jan 
Hlávka, Břeclav, za jednorázovou úhradu 
ve výši 5.000,-Kč bez DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 4/89/18: RM schválila uzavření 
Smlouvy č.: 1040008354/059 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
na akci: "Hustopeče, Brněnská, obnova 
NN" na pozemcích parc.č. KN 628/5; 

655/3; 724/2; 655/5; 658/4; 658/8; 659/6; 
658/5; 658/1; 659/2; 659/7; 1229/3; 1185/1; 
1229/4; 723/5; 885/24; 885/23; 885/22; 
891/13; 1110/4; 1109/3; 1112; 1109/1; 1120/1; 
1047/13; 1047/14; 1047/17; 1045/1; 1045/2; 
1047/12; 1109/2; 1110/2; 908/2; 891/5; 
723/1; 658/6; 870/5;1110/1; 923/5; 923/2; 
954/1; 956/4; 953/30; 944/1 k.ú. Hustopeče 
u Brna se společností E.ON Distribuce 
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České 
Budějovice za jednorázovou náhradu 
150.000,-Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 5/89/18: RM pověřuje vedení 
města jednáním ve věci možného převzetí 
sítí a komunikací vybudovaných v souladu 
s územní studií S10 a projektu "Technická 
infrastruktura pro smíšenou zónu STARÝ 
VRCH" na pozemcích města Hustopeče 
KN parc.č. 3630/2 a 3583/3, k.ú. Hustopeče 
u Brna.

Usnesení RM č. 6/89/18: RM schválila uzavření 
Smlouvy u zřízení věcného břemene 
č.10001-II/2018 se společností itself 
s.r.o., IČO: 18826016, Pálavské náměstí 
4343/11, 628 00 Brno na pozemku parc. 
č. KN 4542/2 , k. ú. Hustopeče u Brna 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 
3696-5/218 zhotovený fi rmou ELGEO, s. r. o. 
za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-Kč 
bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 7/89/18: RM schválila uzavření 
Smlouvy u zřízení věcného břemene 
č.10001-I/2018 se společností itself 
s.r.o., IČO: 18826016, Pálavské náměstí 
4343/11, 628 00 Brno na pozemcích 
parc. č. KN 495/10, 495/16, 495/17, 501/1, 
501/3, 501/9, 506/1, 575/1, 575/6, 576/1, 
576/2, 576/5 a 725, k. ú. Hustopeče u Brna 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 
3696-5/218 zhotovený fi rmou ELGEO, s. r. o. 
za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-Kč 
bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 8/89/18: RM schválila smlouvu 
č. 775/B1/2018 o poskytnutí fi nančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury, IČ: 70856508, se 
sídlem Sokolovská 278, 19000 Praha 9, na 
rok 2018. Text smlouvy je přílohou tohoto 
zápisu. 

Usnesení RM č. 9/89/18: RM schválila zapojení 
města Hustopeče do programu Wifi 4EU - 
fi nanční podpora na instalaci bezplatného 
wifi  připojení na veřejných místech. 

Usnesení RM č. 10/89/18: 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. 11/89/18: RM schválila složení 
komise pro otvírání obálek a posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
na stavební práce a zeleň zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním 
řízení „Stavební úpravy a vybavení ZŠ 
Komenského, Hustopeče“. 

Členové komise: …, …, …, …
Náhradníci: …, …, …, …

Usnesení RM č. 12/89/18: RM schválila 
s ohledem na dlouhé dodací lhůty, záměnu 
materiálu na zateplení střechy kina 
z minerální vaty na polystyren. Zároveň 
se záměnou materiálu dojde k úspoře 
minimálně 201.842,- Kč bez DPH a na tuto 
úsporu bude uzavřen dodatek ke SOD. 

Usnesení RM č. 13/89/18: RM schválila souhlas 
společnosti itself s.r.o., Pálavské nám. 
4343/11, 629 00 Brno s provedením 
udržovacích prací (výměna kabelů) od 
fi rmy Frauenthal Hustopeče - Masarykovo 
náměstí za podmínky uložení kabelů 
v zeleném pásu a použití případných 
protlaků pod chodníky. 

Usnesení RM č. 14/89/18: RM schválila 
objednávku vypracování projektové 
dokumentace stavebních úprav a vyřízení 
změny užívání objektu na p.č. 868/2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 15/89/18: RM schválila smlouvu 
o poskytování závodního stravování 
s Nemocnicí Hustopeče, příspěvkovou 
organizací se sídlem Brněnská 716/41, 
693 01 Hustopeče, IČ 04212029, pro 
zaměstnance města Hustopeče. 

Usnesení RM č. 16/89/18: RM schválila 
zařazení žádosti Oblastní charity Rajhrad 
o příspěvek na provoz do 2. kola dotací 
z rozpočtu města. 

Usnesení RM č. 17/89/18: RM schválila 
Smlouvu o poskytnutí fi nanční podpory 
na poskytování sociálních služeb mezi 
Městem Hustopeče a Jihomoravským 
krajem – č. smlouvy 049728/18/OSV. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 18/89/18: RM schválila 
o poskytování pečovatelské služby – 
zajištění osobní hygieny a pomoc při 
přípravě jídla a pití, uzavřenou mezi 
Městem Hustopeče jako poskytovatelem 
a paní …, nar. …, trvale bytem Alšova …, 
Hustopeče jako příjemcem. Smlouva 
se uzavírá s účinností od 1. 4. 2018. Text 



HUSTOPEČSKÉ LISTY    5 | 18STR 10

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 19/89/18: RM schválila 
Smlouvu o poskytování pečovatelské 
služby – zajištění rozvozu stravy, pomoc 
při podávání jídla a pití, zajištění osobní 
hygieny, praní prádla; uzavřenou mezi 
Městem Hustopeče jako poskytovatelem 
a panem …, nar. …, trvale bytem Alšova 
…, Hustopeče jako příjemcem. Smlouva 
se uzavírá s účinností od 1. 4. 2018. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 20/89/18: RM bere na vědomí 
informaci o zvolení pana … jako zástupce 
Školské rady ZŠ Komenského do výběrové 
komise pro konkurs na ředitele ZŠ 
Komenského. 

Usnesení RM č. 21/89/18: RM bere na vědomí 
informaci o zvolení Mgr. …, ZŘ pro 1.st. a ŠD 
jako zástupce pedagogických pracovníků 
do výběrové komise pro výběr ředitele ZŠ 
Komenského. 

Usnesení RM č. 22/89/18: RM schválila revokaci 
usnesení RM č. 22/86/18. 

Usnesení RM č. 23/89/18: RM bere na vědomí 
informaci o vzdání se funkce ředitele 
Základní školy Hustopeče, příspěvkové 
organizace, Komenského 163/2, Hustopeče, 
IČ 49137077, Mgr. Miroslava Patloky ke dni 
31.7.2018. 

Usnesení RM č. 24/89/18: RM schválila texty 
vyhlášení konkursních řízení na ředitele/
ředitelky MŠ Na Sídlišti a ZŠ Komenského. 
Texty, které jsou přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 25/89/18: RM schválila 
uveřejnění inzerátu na vyhlášení 
konkursních řízení na obsazení 
ředitelských míst na MŠ Na Sídlišti a na ZŠ 
Komenského, které jsou přílohou zápisu, 
v Učitelských novinách, v regionálních 
denících (Dnes, Deník, .... ), na www.
hustopece.cz, na www.jmskoly.cz a na 
úředních deskách obcí správního obvodu 
Hustopeče. 

Usnesení RM č. 26/89/18: RM neschválila 
žádost Základní školy Hustopeče, 
Komenského o snížení odvodu z IF ve výši 
43.241,70 Kč z důvodu investic na rozšíření 
okna na odběr použitého nádobí ve školní 
jídelně. 

Usnesení RM č. 27/89/18: RM schválila 
poskytnutí investičního příspěvku ZŠ 
Komenského ve výši 43 200 Kč. Současně 
dojde ke snížení provozního příspěvku 
o stejnou částku. 

Usnesení RM č. 28/89/18: RM schválila vyřazení 
majetku Mateřské školy Hustopeče, 

příspěvková organizace, Na Sídlišti 5, 
Hustopeče, IČ 70882291 v celkové hodnotě 
115.828,50 Kč dle přiloženého seznamu. 
Likvidace vyřazeného majetku bude 
provedena odvozem na sběrný dvůr města. 

Usnesení RM č. 29/89/18: RM schválila 
souhlas Města Hustopeče jako zřizovatele 
Mateřské školy Hustopeče, příspěvkové 
organizace, Na Sídlišti 5, Hustopeče, 
s realizací projektu OP VVV Výzvy č. 
02_18_163 Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony II 
s názvem projektu "Personální podpora, 
profesní rozvoj pedagogů a rozvojové 
aktivity v MŠ Hustopeče. 

Usnesení RM č. 30/89/18: RM schválila odpis 
nedoplatku ve výši 1.796,-Kč, dle faktury 
č.100482 ze dne 19.09.2017 za odvoz 
odpadu na skládku Hantály.

Usnesení RM č. 31/89/18: RM schválila realizaci 
opravy (regenerace) umělého povrchu 
tenisových kurtů v areálu SPOZAM v ceně 
159.662,- Kč s DPH od fi rmy Umělky Ing.
David Kozák, Brno. Finanční pokrytí bude 
z rozpočtu SPOZAMu. 

Usnesení RM č. 32/89/18: RM ukládá 
Ekonomickému odboru zařadit do 
rozpočtového opatření částku na opravu 
kanalizace z objektu krytého bazénu. 

Usnesení RM č. 33/89/18: RM ukládá 
Majetkoprávnímu odboru připravit 
podklady pro výběrové řízení na realizaci 
opravy kanalizace z  objektu krytého 
bazénu v Hustopečích.

Usnesení RM č. 34/89/18: RM schválila 
Smlouvu Jihomoravským krajem, 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ 
70888337, o spolupráci při realizaci akce 
,,100 lip – 100 oslav‘‘. Text smlouvy je 
přílohou žádosti. 

Usnesení RM č. 35/89/18: RM bere na vědomí 
zápis Grantové a investiční komise ze dne 
12.03.2018. 

RM projednala návrhy na upřesnění projektu 
Společenského domu. Budou předány 
projektantům k zapracování. 

Usnesení RM č. 36/89/18: RM schválila 
objednávku na zpracování projektu 
"Návrh interieru kavárny v objektu MMG 
Hustopeče" za cenu 25.560 Kč od atelieru 
MADADORS, Jana Babáka 11, Brno, IČ 
70446041. Cenová nabídka je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 37/89/18: RM bere na vědomí 
výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 38/89/18: RM doporučuje ZM 
ke schválení uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí darovací s Jihomoravským krajem, 
Žerotínova nám. 44, Brno na budoucí 
darování stavby okružní křižovatky 
a pozemků Města Hustopeče parc.č. KN 
982/17, 982/52  p. č. 982/69 v k.ú. Hustopeče 
u Brna a dalších pozemků parc.č. KN 
4536/164, 4536/172, oba v k. ú. Hustopeče 
u Brna a obci Hustopeče, a dále p. 
č. 1086/54 a p. č. 1086/65, oba v k. ú. 
a obci Starovice a dále na pozemcích p. č. 
953/31 a p. č. 4538/21, oba v k. ú. Hustopeče 
u Brna.

Usnesení RM č. 39/89/18: RM schválila uzavření 
Smlouvy o právu provést stavbu okružní 
křižovatky na pozemcích ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje parc.č. 953/1, p. č. 
953/4 a p. č. 4538/2 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení RM č. 40/89/18: RM ukládá Odboru 
životního prostředí Městského úřadu 
Hustopeče provádět pravidelné kontroly 
na dodržování stanoveného mýcení 
rychle rostoucích dřevin v katastru města, 
včetně povinnosti informování rady města 
o zjištěných skutečnostech. 

Usnesení z 90. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 10.04.2018 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/90/18: RM bere na 
vědomí informace ohledně postupu 
projektu výstavby 11 bytových jednotek 
„Podporované byty Žižkova I., Hustopeče.“ 

Usnesení RM (úkol) č. 3/90/18: RM ukládá 
zahrnout do nejbližšího rozpočtového 
opatření města Hustopeče na rok 
2018 navýšení celkových nákladů na 
realizaci projektu výstavby 11 bytových 
jednotek „Podporované byty Žižkova I., 
Hustopeče“, na celkových 16 mil. Kč.

Usnesení RM č. 4/90/18: RM odložila schválení 
realizace projektu „Zateplení polikliniky“, 
k projektu se RM vrátí na některém příštím 
jednání.

Usnesení RM č. 5/90/18: RM schválila Smlouvu 
č.: HO-014330047877/001 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 27/1, 27/2, 
24/1, 20/4, k. ú. Hustopeče u Brna 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 
3691-20174a/2018 zhotovený fi rmou MDP 
GEO s.r.o. za jednorázovou náhradu ve 
výši 7.000,-Kč bez DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 6/90/18: RM schválila 
uzavření nájemní smlouvy s panem 
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…, nar. … a panem …, nar. …, oba bytem 
Bratislavská …, 693 01 Hustopeče 
na pronájem 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, za účelem obhospodařování 
dané části městského pozemku, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní 
dobou, za částku 400 Kč za rok. Text 
nájemní smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 7/90/18: RM schválila vyhlášení 
záměru propachtování pozemků města 
Hustopeče v lokalitě Horní vrch parc. 
č. 4343/5 o výměře 571 m2 vedeného 
jako zahrada a parc. č. 5767/5 o výměře 
662 m2 vedeného jako vinice, 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. Text záměru je součástí 
zápisu. 

Usnesení RM č. 8/90/18: RM schválila vyhlášení 
záměru na uzavření nájemní smlouvy na 
pozemky parc.č. KN 1185/1 a 1186 v obci 
Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna do 
31.12.2018 s právem opce. 

Usnesení RM č. 9/90/18: RM doporučuje ZM 
ke schválení uzavření směnné smlouvy se 
společností AgriMachines SE, se sídlem: 
Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, 
zastoupená: Ing. ..., člen představenstva, 
IČO: 03405656 na směnu části městského 
pozemku parc. č. KN 278/2 o výměře 
153m2 v rozsahu dle návrhu geometrického 
plánu č. 3608-69/2017 nově vytvářeného 
a vyčleňovaného pozemku parc. č. KN 
278/5 za části pozemků ve vlastnictví 
třetí osoby parc. č. KN 278/1 o výměře 
8 m2 v rozsahu dle návrhu geometrického 
plánu č. 3608-69/2017 nově vytvářeného 
a vyčleňovaného pozemku parc. č. KN 
278/6, dále části pozemku parc. č. KN 
281 o výměře 126 m2 v rozsahu dle návrhu 
geometrického plánu č. 3608-69/2017 nově 
vytvářeného a vyčleňovaného pozemku 
parc. č. KN 281/2 a parc. č. KN 282/1 o výměře 
19 m2 v rozsahu dle návrhu geometrického 
plánu č. 3608-69/2017 nově vytvářeného 
a vyčleňovaného pozemku parc. č. KN 
282/3, s tím, že strany směnné smlouvy 
budou vzájemně vyrovnány. Záměr byl 
vyvěšen 26.02. - 14.03.2018. Směnná 
smlouva bude uzavřena až po provedení 
výmazu zástavního práva smluvního 
na směňovaných částech pozemků 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 
Text směnné smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 10/90/18: RM doporučuje 
ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy 
se společností E.ON Česká republika, 
s.r.o., se sídlem: F.A.Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice na prodej pozemku parc.č. 
4542/140 o orientační výměře 
56 m2, vedeného jako zastavěná plocha 
a nádvoří, zapsán v Katastrálním území pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče, na listu vlastnictví 10001. 

Usnesení RM č. 11/90/18: RM schválila 
rámcovou kupní smlouvu mezi městem 
Hustopeče a Bc. Jitkou Radovou se sídlem 
Nerudova 714/59, 693 01 Hustopeče, 
IČ 64457699 ohledně prodeje lihoviny 
Mandle a dalších produktů v Turistickém 
informačním středisku Hustopeče. 

Usnesení RM č. 12/90/18: RM schválila 
revokaci usnesení č. 20/73/17 ze dne 
11.9.2017 a schválila kupní smlouvu na 
odkoupení 100 tun žulových kostek od 
Správy a údržby silnic Jihomoravského 
kraje, příspěvkové organizace kraje se 
sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, 
IČ 70932581 za 1.600 Kč bez DPH, text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 13/90/18: RM schválila Dodatek 
č. 01/2017/052 ke Smlouvě o dílo ze dne 
10.8.2017 se společností DMZ CZ, s.r.o., 
Hvězdová 13, Brno, IČ 25574710, kterou 
se prodlužuje termín realizace díla do 
31.10.2018. 

Usnesení RM č. 14/90/18: RM schválila pověření 
pro Ing. … k účasti na činnosti člena komise 
pro otevírání obálek a posuzování nabídek 
na dodavatele projektu Cyklostezka 
Starovice - Hustopeče, organizovaného 
obcí Starovice. 

Usnesení RM č. 15/90/18: RM doporučuje 
ZM ke schválení Přehled změn 
v majetku předaného k hospodaření 
v roce 2017 a stav majetku předaného 
k hospodaření k 31.12.2017 příspěvkových 
organizací města: 

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, 
okres Břeclav, příspěvková organizace 

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres 
Břeclav, příspěvkový organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

Sportovní zařízení města Hustopeče, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

Centrum volného času Hustopeče, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

Usnesení RM č. 16/90/18: RM schválila 
dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor s paní …, trvale 
bytem: Horní Bojanovice …, 693 01 Horní 
Bojanovice ke dni 10.4.2018. 

Usnesení RM č. 17/90/18: RM schvaluje 
vyhlášení záměru pronájmu nebytových 
prostor pro prostory kantýny na ZŠ 
Nádražní. 

Usnesení RM č. 18/90/18: RM bere na vědomí 
vzor veřejnoprávní smlouvy na dotace 
organizacím a spolkům z rozpočtu města 
Hustopeče pro druhé kolo schvalování 
v roce 2018

Usnesení RM č. 19/90/18: RM schválila uzavření 
Smlouvy o spolupráci se společností 
Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., 
Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČ: 
49455168 na realizaci výměny vodovodu 
na ulici Žižkova. 

Usnesení RM č. 20/90/18: RM schválila 
výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku „Hotel Formanka Hustopeče 
– rekonstrukce sociálního zařízení“ 
uchazeče: 

1. STAVIKA s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 
690 02 Břeclav, IČ 49432991 

Usnesení RM č. 21/90/18: RM schválila umístění 
uchazeče na dalším místě na veřejnou 
zakázku „Hotel Formanka Hustopeče – 
rekonstrukce sociálního zařízení“: 

2. PROFITEAM, topení - voda - plyn s.r.o. se 
sídlem Tovární 807, 664 61 Rajhrad, IČ 
28287967 

Usnesení RM č. 22/90/18: RM schválila smlouvu 
o dílo na „Hotel Formanka Hustopeče 
– rekonstrukce sociálního zařízení“ 
s vítězným uchazečem STAVIKA s.r.o. se 
sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, 
IČ 49432991za částku 2,910.543,- Kč bez 
DPH 

Usnesení RM č. 23/90/18: RM doporučuje ZM 
ke schválení podání žádosti o bezúplatné 
nabytí pozemku p.č. 4723/9 v k.ú. Hustopeče 
u Brna od ČR – Úřadu pro zastupování ve 
věcech majetkových.

Usnesení RM č. 24/90/18: RM deleguje … do 
jednání Stavební komise RM plánované 
na 18.4.2018 k  objasnění požadavků RM 
k  projektu nově budovaných bytových 
domů na ulici Gen. Peřiny.

Usnesení RM č. 25/90/18: RM bere na vědomí 
stanovisko ředitele společnosti Němec 
Jiří, stavitel s.r.o., a postupuje je spolu 
s předchozími usneseními 87. Rady města 
k  projektu nově budovaných bytových 
domů na ulici Gen. Peřiny do Stavební 



HUSTOPEČSKÉ LISTY    5 | 18STR 12

komise RM, plánované na 18.4.2018.

Usnesení RM č. 26/90/18: RM bere na vědomí 
žádost majitelů sklepů na ulici Vinařská. 

Usnesení RM č. 27/90/18: RM schvaluje úpravu 
povrchů na pozemku p.č. 1329/82 v  k.ú. 
Hustopeče u Brna dle žádosti majitelů 
sklepů na ulici Vinařská p. …, pana … a paní 
…

Usnesení RM č. 28/90/18: RM schvaluje 
smlouvu o souhlasu se stavbou (úpravou 
povrchů) na pozemku města p.č. 
1329/82 v k.ú. Hustopeče u Brna s majiteli 
sklepů na ulici Vinařská p. …, p. … a p. ... 

Usnesení RM č. 29/90/18: RM schválila 
smlouvu o poskytnutí vzájemného plnění 
na Hustopečské skákání 2018 se Střední 
odbornou školou a středním odborným 
učilištěm Hustopeče se sídlem Masarykovo 
nám. 1, 693 01 Hustopeče, IČ 16355474. 
Rozsah čerpání bude upřesněn smluvními 
stranami.

Usnesení RM č. 30/90/18: RM doporučuje ZM 
ke schválení rozpočtové opatření města 
Hustopeče č. 2/2018 dle samostatné 
přílohy. 

Usnesení RM č. 31/90/18: RM schválila 
hospodářské výsledky příspěvkových 
organizací města Hustopeče za rok 2017: 

ZŠ Komenského v celkové výši  
268 107,88 Kč 

ZŠ Nádražní v celkové výši   
6 903,91 Kč 

MŠ Školní v celkové výši   
169 685,75 Kč 

MŠ Na Sídlišti v celkové výši  112 768,45 Kč 
Centrum volného času v celkové výši 

191 699,88 Kč 
Sportovní zařízení v celkové výši  

-173 353,75 Kč. 
Zlepšený hospodářský výsledek jednotlivých 

organizací bude použit k úhradě 
případných ztrát z minulých let, zbývající 
část k tvorbě rezervního fondu p.o. 

Účetní ztráta SPOZAMu nevznikla chybným 
hospodařením, ale prodejem majetku pod 
účetní hodnotu schválený radou města. 
Ztráta bude uhrazena ze zlepšeného 
hospodářského výsledku následujících let. 

Usnesení RM č. 32/90/18: RM doporučuje ZM ke 
schválení závěrečný účet města Hustopeče 
za rok 2017 a uzavření s vyjádřením: 
Souhlas s celoročním hospodařením bez 
výhrad. 

Usnesení RM č. 33/90/18: RM doporučuje 
ZM ke schválení Finanční deklaraci sítě 
sociálních služeb ORP Hustopeče pro rok 
2019. Dokument Finanční deklarace sítě 

sociálních služeb ORP Hustopeče pro rok 
2019 je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 34/90/18: RM doporučuje ZM 
ke schválení zřízení Organizační složky 
„Penzion a pečovatelská služba“ k datu 1. 
7. 2018. 

Usnesení RM č. 35/90/18: RM doporučuje ZM 
ke schválení Zřizovací listiny organizační 
složky „Penzion a pečovatelská služba“. 
Zřizovací listina organizační složky je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 36/90/18: RM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
v  souladu s  ustanovením ů 166 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisí, a v  souladu 
s  usnesením Rady města Hustopeče č. 
26/86/18 ze dne 27.2.2018 následující:

1) Jmenuje konkursní komisi k  provedení 
konkursního řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Hustopeče, Na 
Sídlišti 961/5, Hustopeče, ve složení:

… – člen určený zřizovatelem – předseda
… – člen určený zřizovatelem
… – člen určený ředitelem krajského úřadu 

Jihomoravského kraje
… – odborník v oblasti státní správy ve školství, 

organizace a řízení
… – pedagogický pracovník MŠ Hustopeče, Na 

Sídlišti 961/5
… – školní inspektor České školní inspekce 
2) Pověřuje paní … funkcí tajemníka komise, 

tajemník není členem konkursní komise.

Usnesení RM č. 37/90/18: RM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
v  souladu s  ustanovením ů 166 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisí, a v  souladu 
s  usnesením Rady města Hustopeče č. 
23/86/18 ze dne 27.2.2018 následující:

1) Jmenuje konkursní komisi k  provedení 
konkursního řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní škola Hustopeče, 
Komenského 163/2, Hustopeče, ve složení:

… – člen určený zřizovatelem – předseda
… – člen určený zřizovatelem
… – člen určený ředitelem krajského úřadu 

Jihomoravského kraje
… – odborník v oblasti státní správy ve školství, 

organizace a řízení
… – pedagogický pracovník ZŠ Hustopeče, 

Komenského 163/2
… – školní inspektor České školní inspekce
… – člen školské rady ZŠ Hustopeče, 

Komenského 163/2 
2) Pověřuje paní … funkcí tajemníka komise, 

tajemník není členem konkursní komise.

Usnesení RM č. 38/90/18: RM schválila 
bezplatné zapůjčení prostor obřadní 
síně radnice za účelem slavnostního 
předání maturitních vysvědčení 
studentům Gymnázia T.G.Masaryka 
Hustopeče, Dukelské nám. 7 ve středu 30. 
5.2018 v 17:00 a v 18:00 hodin. 

Usnesení RM č. 39/90/18: RM ukládá pokračovat 
v  přípravě podmínek na pořízení aplikace 
pro mobilní telefony – Turista v Mobilu od 
společnosti GOWAY s.r.o. Týká se upřesnění 
podmínek udržitelnosti a zajištění 
provozu, včetně plnění daty a aktualitami. 

Usnesení RM č. 40/90/18: RM neschválila 
žádost společnosti Agrotec a.s., o vystavení 
vozidel ŠKODA a KIA na Dukelském 
náměstí v Hustopečích v intervalu 
vystavení vozidla 14 dní v každém měsíci 
cca do listopadu 2018. 

Usnesení RM č. 41/90/18: RM schválila vyřazení 
automobilu Škoda Felicie VANPLUS rok 
výroby 2000 z majetku p.o. SPOZAM 
formou prodeje za nejvyšší cenu, 
minimálně však 5.000 Kč. Inzerci o nabídce 
prodeje uveřejnit v Hustopečských listech, 
HTV, webovém portálu města a webových 
stránkách SPOZAMu. 

Usnesení RM č. 42/90/18: RM schválila 
vyřazení opotřebovaného, nefunkčního 
a neopravitelného majetku města 
v následujícím rozsahu: ORJ 255 v hodnotě 
416 Kč, ORJ 284 v hodnotě 46 718,81 Kč, ORJ 
504 v hodnotě 8 099 Kč. Seznam vyřazeného 
majetku je přílohou zápisu. Majetek bude 
zlikvidován odvozem na sběrný dvůr 
města.

Usnesení RM č. 43/90/18: RM schválila 
objednávku na dokončení nového 
propojení budov a serveroven rychlostí 
10 Gigabit společností C System CZ, a.s., 
Otakara Ševčíka 938/56, Brno za cenu 
362.420 Kč vč. DPH. Cenová nabídka je 
přílohou zápisu. 

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče
Plná verze zápisu a usnesení rady města 
jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče
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HUSTOPEČE SE BAVÍ 

Hustopečští se zapojili do dobrovolnické úklidové akce
Dobrovolnická akce Ukliďme svět, ukliď-

me Česko se v Hustopečích konala v neděli 8. 
dubna. Celorepublikový úklid zaměřený na 
černé skládky a nepořádek si během let získal 
velkou oblibu. Hustopečští letošní úklidovou 
procházku začali výšlapem na věž radnice, aby 
si mohli prohlédnout svoje město z  neobvyk-
lé perspektivy a naplánovat si, kam se vydají. 
„Dobrovolníci dostanou pytle a vydají se tam, 
kde je to potřeba. Co posbírají, to posbírají. 
Když pytle unesou, tak je donesou na M-klub 
nebo je mohou nechat na trase, kde je vyzved-
nou zaměstnanci městských služeb,“ vysvět-
lila princip úklidové procházky organizátorka 
Ingrid Florusová. 

O úklid se ve městě starají Městské služby 
Hustopeče, problematické se tedy ukázaly 
okrajové lokality města a Křížový vrch. „Naše 
trasa vedla za dálnicí. Měli jsme šest plných 
pytlů a pneumatiku. Vesměs jsme nacháze-
li sklo a plasty,“ uvedl Pavel Jurák. „My jsme 
vyrazili na Křižák. Našli jsme spoustu zele-
ných pytlíků od pejskařů, které se válely mezi 
stromy, místo aby skončily v  koši. Byli jsme 
se podívat i na novou relaxační zónu, která 

tam vznikla. Nejen děti to moc bavilo, takže 
procházku na Křižák vřele doporučujeme,“ 
řekla Jolana Nemeškalová. Jedním z  tipů, 
kam se vydat, byla i ulice Polní a Záhumenice. 
„Tam bylo velké množství plastů. Naše skupina 
nasbírala devět pytlů a dvě pneumatiky. Ale 
našli jsme i zajímavé věci – zahradnické nůžky, 
které asi někdo zapomněl a dětský klavírek. 
V  zastavěné části města už tolik nepořádku 
nebylo, ale mimo bylo opravdu velké množství 
igelitů, plastů a lahví,“ popsala starostka Hana 
Potměšilová. 

Sraz všech dobrovolníků se konal na zahra-

dě M-klubu. Hořel zde oheň, na kterém si 
každý mohl za odměnu opéct špekáček a na 
děti čekaly různé hry a diplom za dobře odve-
denou práci.                                                                   -ves-

Procházku spojili dobrovolníci s úklidem.

Minipárty, která vyprodala spolák
Pátek 13. dubna patřil v Hustopečích humo-

ru. Se svojí Minipárty přijeli hustopečské 
pobavit oblíbení komici Josef Alois Náhlovský 
a Karel Šíp, se kterým jsme si před předsta-
vením povídali o tom, jak těžké je pro něj lidi 
bavit a kde hledá inspiraci.

Svým představením, se kterým objíždí 
celou republiku, baví své diváky již více než 
10 let. „Ta spolupráce vznikla náhodou. My 
jsme s Pepou oba dva členové Amfory a pravi-
delně se nám stává, že na zájezdech máme 
společný pokoj. A tak jsme si tehdy řekli, že 
bychom mohli zkusit udělat něco společné-
ho, protože já jsem v té době nedělal žádný 
podobný formát. S Jardou Uhlířem jsme nic 
takového nedělali, tak jsme si řekli proč ne,“ 

popsal začátek spolupráce Karel Šíp.
Kromě jiného se známý bavič svěřil s tím, že 

není sólista a ve všech svých pořadech vyhle-
dává dialogy. „Víte, já nejsem tak odvážný, jako 
třeba Mirek Donutil. Ten si stoupne na pódium 
sám a spustí a prostě mluví. Nikoho k tomu 
nepotřebuje. To já obdivuju, protože sám to 
neumím. Já si do všech svých pořadů zvu buď 
hosty nebo kolegy. Vyhledávám rozhovory,“ 
vysvětlil Šíp.

Velká část pátečního programu v Husto-
pečích patřila otázkám diváků. Ty se točily 
kolem nejrůznějších témat a často se objevo-
vala otázka, jestli se všechny historky, kterými 
oba komici baví své diváky, opravdu staly. „Ten 
základ je stoprocentně pravdivý, to mi věřte. 

A právě tím rozhovorem, tím jak na to vzpomí-
náme a vracíme se k tomu, tak tím právě vzni-
ká ten humor,“ přiznal se bavič. 

-nov-

Duo Šíp a Náhlovský bavilo historkami.
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Hudba a humor: letošní téma festivalu Concentus Moraviae
Hudební festival 13. měst Concentus Mora-

viae míří opět do Hustopečí. Letošní třiadva-
cátý ročník má téma: Hudba a humor. Festival 
se, s populární sedmou  Humoreskou  Antoní-
na Dvořáka jako svou ústřední melodií, vydá 
zkoumat propojení a souvislosti mezi hudbou 
a humorem. 

Ve čtvrtek 7. června se v Hustopečích před-
staví hudební skladatel a klavírista Zdeněk 
Král  se svou Ódou na Luise Funese a Char-
liho Chaplina. Koncert začne v 19.30 hodin 
v prostorech Amande Wine Wellness Hotelu.  

V neděli 24. června rozezní radnici v Kurdě-
jově belgický soubor  Zefi ro Torna, který jedi-
nečným způsobem oživuje kulturní dědictví 
renesance a na repertoáru má francouzské 
šansony, pestré italské taneční písně i němec-
ké pijácké písně. Koncert začíná v 19.00 hodin 
a během vystoupení budou servírována exklu-

sivní vína, která programu dodají nezapome-
nutelnou příchuť.

Nenechte si obě dvě akce ujít.  Vstupenky 
můžete už nyní zakoupit za zvýhodněnou 
cenu v Turistickém informačním centru 
v domě U Synků.

-ves-
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Městská knihovna Hustopeče ve spolupráci 
s  Českým svazem včelařů uspořádala ve čtvr-
tek 22. března povídání o včelích produktech 
v  léčitelství. Zájemcům a kolegům včelařům 
přednášel Jan Strouhal. „Začal jsem včelařit 
jako malý kluk a od té doby mám svoje včely. 
Vystudoval jsem včelařskou školu i vyučení, 
včelařství bylo mým celoživotním zaměstná-
ním. Dnes mi zůstalo jako koníček,“ vzpomínal 
Strouhal. 

Zkušený včelař předává na přednáškách své 
vědomosti a postřehy. Povídání bylo zaměřeno 
na Apiterapii, což je léčba člověka s pomocí včel 
a včelích produktů. „Včelaři, aniž by věděli, že 
něco takového existuje, jak včelstva na člověka 
působí a jak je vzduch ve včelím úlu zvláštní, se 
dožívají vyššího věku, právě díky příznivému 
dopadu na jejich organismus,“ řekl Strouhal. 

Včelí produkty jsou velmi zdravé a mají 
mnoho způsobů využití. Ze včelího vosku se 
dají dělat svíčky i fi gurky, z panenského vosku 
se vyrábí kostičky na vytírání plechu před peče-
ním, další látky se extrahují v lihu, používat se 
dá pyl a samozřejmě med.  

Med je jedna z nejstarších potravin na světě. 
Může se užívat vnitřně i zevně, například ve 
středověku ho ranhojiči používali na otevřené 
rány. „Vnitřní užívání slouží k  dodání jednot-
livých stopových prvků a vitamínů, které tělu 
chybí. Med obsahuje glukózu a fruktózu v urči-
tém poměru a přechází přes žaludek přímo do 
krve, proto rychle dodává energii. Navíc půso-
bí blahodárně na psychiku člověka a spousta 
nemocí se s  ním dá léčit,“ vysvětlil Strouhal. 
U medu je ovšem nutné dbát na to, aby se 
nepřehřál. „Po přehřátí se v  něm vytváří jedo-
vaté látky, doporučujeme zahřívat na teplotu 
maximálně 47,5 stupně,“ dodal.

Trendem přírodního léčení je také beze-
sporu propolis. Včely sbírají pryskyřice a vonné 
vosky a pomocí slinné žlázy vytvoří propolis, 
který má silné antiseptické a antibakteriální 
účinky. „Propolis nemůže být uznaný jako ofi ci-
ální lék, protože z každé rostliny je jiný a léky je 
nutné mít přesně změřené. Ale léčební účinky 
má velké. Propolis lze používat v  tinkturách, 
mastích, čípcích a inhalovat ho,“ uvedl Strou-
hal. Včelař také upozornil, že k včelám a jejich 

produktům je nutné přistupovat s  respektem. 
„Všechny produkty považují včelaři za léky, ale 
lidem s  alergiemi mohou způsobovat problé-
my. Opatrnost při užívání je namístě,“ doplnil.  

Včely také významně ovlivňují potrav-
ní řetězec člověka. Vlivem chemizace, kdy 
zmizeli ostatní opylovatelé, je člověk téměř 
z 90 procent závislý na opylování včel. „Život 
bez včel není možný,“ uzavřel Strouhal. 

-ves-

Dobrodruh a cestovatel Jan Tomšíček 
navštívil Městskou knihovnu Hustopeče už 
podruhé. Během první přednášky vyprávěl 
o své cestě na kole do Vladivostoku na zmrzli-
nu. Ve čtvrtek 5. dubna byla jeho tématem opět 
cykloturistika. „Cestovat jsem začal v  sedmi 
letech a postupně jsem rozšiřoval svůj okruh. 
Ve čtrnácti letech jsem si už zajel na výlet do 
Brna, asi 220 km tam i zpět. Můj první zahra-
niční výjezd směřoval do Bulharska a Rumun-
ska. Za 20 dní jsem tehdy ujel 4 000 km, cca 
200 denně. Tehdy jsem měl skvělou formu,“ 
vzpomínal Tomšíček. Poté projel Skandinávii 
a další evropské země. 

Osudové seznámení s mořeplavcem Rudol-
fem Krautschneiderem zavedlo Tomšíčka do 
Jihoafrické republiky. Společně cestovali na 
Polárce – 14 metrové plachetnici, která měla 

namířeno kolem světa. „Kvůli ponorkové 
nemoci jsem vystoupil v Kapském městě. Afri-
ka je pro mě dodnes největší zážitek. Vždy, 
když mám depky, tak mi vzpomínky zvednou 
náladu. Afričani, přestože jsou mnohoná-
sobně chudší než my, jsou na tom psychicky 
mnohem lépe,“ uvedl cestovatel. 

V  Jihoafrické republice strávil Tomšíček 
prací a cestováním dva roky. Poté se rozhodl 
vrátit na kole zpět do České republiky. Cesta 
trvala téměř půl roku a cyklista na jízdním 
kole Favorit našlapal 13 600 km. Dvacetileté 
výročí této cesty oslavil cestovatel opět v Jiho-
africké republice: „Oslovil mě jeden mladík, 
který četl moje knihy, jestli bych ho na cestě 
Afrikou nedoprovázel. Odpověděl jsem mu, že 
ho doprovodím pouze kus cesty. A o tom jsem 
přijel do Hustopečí vyprávět.“ Tomšíček nyní 
bydlí v  Jaroměřicích u Jevíčka a do Hustopečí 
dojel jak jinak než na kole: „Vždyť je to kousek, 
slabých 90 km. To je legrace,“ řekl s úsměvem.

Cestovatel má před sebou novou výzvu: 
Santiago de Compostelo.                                         -ves-
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Cestovatel je stále věrný kolu Favorit.

Cestovatel Tomšíček vyprávěl o svém návratu do Afriky 
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V knihovně se sešli včelaři i veřejnost

Hafo dobrý mikrofestival nezklamal

Součástí přednášky byla i ochutnávka medů.

Na své si přišli příznivci alternativní zábavy.

Již po šesté se v sobotu 14. dubna sešli příz-
nivci alternativní hudby a umění na Hafofes-
tu. Poprvé ovšem na novém místě. Tradiční 
M-klub, vyměnili pořadatelé za myslivnu. 
A návštěvníkům se to líbilo.

Program byl opravdu bohatý a bylo 
z čeho vybírat. Kromě kapel  Natáhni kopyta, 
Mayham & Eggs, The Oakland Sisters, Vyp.Ni!, 
Señor Sanchez, Bestial Penguin či Vanguard se 
návštěvníci těšili i z autorských čtení, divadel 
a netradičních břišních tanců. 

Z doprovodného programu se návštěvníci 
nejvíc těšili z rukodělných výrobků a jídlokout-

ků.
„Máme tu i jednu novinku. Kamarádka 

namalovala velký obraz, který potom ale 
rozstříhala na pohlednice a každý si tu může 
pohlednice koupit. Dál to pak bude nějak 
pokračovat, má to vymyšlené, ale o tom ještě 
nic nevíme,“ pochlubil se jeden z pořadatelů 
Petr Pospíchal.

Na organizování Hafofestu se podílí parta 
dobrých přátel, kteří si jako hosty zvou další 
známé. Po celém areálu tak panovala uvolně-
ná a přátelská atmosféra a zábava se protáhla 
do pozdních nočních hodin.                                -nov-
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Městské muzeum a galerie má za sebou 
jeden z  vrcholů tohoto roku. V  pondělí 16. 
dubna, 73 let po osvobození města Rudou 
armádou, otevřelo novou stálou expozi-
ci věnovanou tomuto tématu - Osvoboze-
ní 1945. Velkou část výstavy tvoří militaria, 
která celoživotně sbíral Josef Babáček. „Cesta 
k  expozici byla spletitá. Vlastimil Schildber-
ger, velký znalec militarií druhé světové války, 
mě poprosil, zda bychom neuchovali unikátní 
sbírku pana Babáčka z  Morkůvek. Byli jsme 
zaskočeni, protože naše budova byla napros-
to zaplněná,“ vysvětlila vedoucí muzea Soňa 
Nezhodová. 

Muzeum nakonec nalezlo místo v  jednom 
ze skladů, který v  minulosti sloužil jako stáje. 
Prostor se náročně adaptoval do současné 
podoby. Za jeho výtvarně-architektonickým 
řešením stojí architekt Jiří Šťasta, který se 
snažil toto těžké téma uchopit tak, aby mohly 
informace čerpat i děti. „Vycházel jsem z idey, 

že prostor bývalých stájí je rozdělený jako by 
vlnou krystalických tvarů. Cílem bylo naznačit 
příběh, který se při osvobozování Hustopečí 
odvíjel, vlna procházející místností vytváří 
pomyslnou frontu. Často sem chodí děti ze 
škol, proto jsem se snažil, aby výstava byla zají-
mavá pro ně i pro dospělé,“ uvedl Šťásta.

Výstava je zasazena do kontextu osvobo-
zovacích bojů během Bratislavsko-brněnské 

operace. „Část je věnovaná okupaci Husto-
pečí, hrdinům – rudoarmějcům, kteří se 
podíleli přímo na osvobozování, následuje 
smutný epilog – hřbitov Rudé armády. Pamět-
níci a znalci militarií si přijdou na své. Myslím 
si, že expozice je mnohovrstevná a každý si v ní 
najde téma, které ho osloví,“ řekla Nezhodová. 

Vystavená militaria pochází ze sbírky Josefa 
Babáčka. Muzeu daroval 144 předmětů, k vidě-

Co nejde namalovat na plátno...

Žákovské práce naplnily galerii energií

Malíř a grafi k Antonín Vojtek není v Husto-
pečích neznámý. Jeho olejomalby a grafi ky 
můžete často vídat na výstavách v městské 
galerii či knihovně. V úterý 10. dubna se ale 
rodák z nedalekých Horních Bojanovic před-
stavil svým příznivcům v poněkud odlišné roli 
- jako autor 11 knih byl hostem dubnové lite-
rární kavárny.

Kromě psaných děl, ve kterých se věnuje 
především svým vlastním myšlenkám a zážit-
kům, představil v Hustopečích celou svou tvor-
bu. Všechny obory, kterými se Vojtek zabývá, 
jsou totiž provázané. „To, co mi nejde namalo-
vat na plátno, o tom píši v těch knížkách. Jsou 
to hodně osobní až intimní věci a to mně na to 
plátno moc malovat nejde,“ vysvětlil motivy 

svého psaní Antonín Vojtek.
K Hustopečím má malíř velmi vřelý vztah, 

což se v jeho tvorbě významně projevuje.  „Já 
jsem tady prožil dvacet let života a to nejde, 
aby vás to nepoznamenalo. Mně se o Husto-
pečích velmi často zdávají sny, ve kterých se 
procházím uličkami a náměstím. A to víte, že 
se to potom musí objevit i v knížkách i na těch 
obrazech. Mám to tady moc rád a je to tu čím 
dál krásnější, zdá se mi,“ vyznal se Vojtek.

Ačkoliv je Antonínu Vojtkovi již 84 let, jeho 
elán a aktivitu mu mohou závidět i výrazně 
mladší ročníky. Neustále hledá nové výzvy 
a nechce zůstat nečinným důchodcem. „Kdyby 
záleželo na mě, tak žádný důchod vůbec není. 
Já prostě musím pracovat a pořád pracuji a chci 

pracovat. Mám před sebou další velký projekt, 
o kterém brzy uslyšíte, a těším se na další 
a další,“ navnadil hustopečské malíř.                -nov-

Dubnová výstava v  Městském muzeu 
a galerii Hustopeče představila žákovské práce 
tří škol a hýřila barvami a radostnou energií. 
Veřejnost tak dostala možnost od neděle 8. 
dubna vidět práce dětí ze Základní umělecké 
školy, Základní školy Komenského a Základní 
školy a praktické školy Hustopeče. 

„Letos se prezentujeme prací celé školy 
i odloučeného pracoviště v Morkůvkách, proto 
uvidíte díla dětí od prvního do devátého stup-
ně,“ upřesnila pedagožka ZŠ a PŠ Hustopeče 
Helena Průdková. Žáci z odloučeného pracovi-
ště mají na výstavě svíčky odlévané do forem 
nebo keramiku. Děti z  Hustopečí zde ukazují 
převážně výtvarné práce. „Také bych chtěla 
upozornit na výrobky žáků vyšších ročníků 
v pracovním vyučování, mají zde velmi pěkné 
práce se dřevem a kovem,“ dodala Průd-
ková. Výtvarná dílna, ve které děti tvoří, je 
výborně vybavená. „Máme velkou podporu 
školy, spoustu výtvarných materiálů a krásné 
prostředí, ve kterém pracujeme, a díky sníže-
ným počtům i málo dětí,“ uvedla Průdková. 
„Naši žáci jsou s  postižením, takže se může 
zdát, že tvoří lehce, ale opak je pravdou. Kantor 

je vede krok za krokem, proto některé dílo 
tvoříme i měsíc,“ pokračovala. 

Na výstavě dostala velký prostor i Základ-
ní škola Komenského, která také vystavovala 
práce dětí prvního i druhého stupně. „Je to 
takový průřez celoroční prací tohoto i minu-
lého roku,“ uvedla pedagožka ZŠ Komenské-
ho Lucie Korábová. V  poslední místnosti mají 
návštěvníci výstavy možnost vytvořit vlastní 
umělecké dílo. „Mohou složit nějaký obrazec 
ze zbytků naší školní výzdoby. Bylo mi líto 
ji vyhodit, protože se na ní podílely všechny 
ročníky. Proto mě napadlo, že ji zde použijeme, 
aby to nebylo pouze o prohlížení výstavy, ale 
také o interakci,“ vysvětlila Korábová. 

Výstava žákovských prací trvala do neděle 
29. dubna.

-ves-

Malíř Vojtek je autorem 11 knih.
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Pásku stříhal Josef Babáček a A. N. Budaev.Otevření expozice navštívilo mnohu příznivců muzea.
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Muzeum otevřelo stálou expozici Osvobození 1945
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Adam Kučera
nar. 22.07.2017

Tomáš Kratochvíl
 nar. 06.12.2017

Dominik Šmíd
nar. 19.09.2017

Ondřej Vojtěšek
nar. 29.01.2018

Jakub Král
nar. 20.09.2017

Barbora Sedláčková
 nar. 19.12.2017

Matt eo Odysseas 
Kafantaris

nar. 01.10.2017

Jiří Horák
 nar. 06.11.2017

Lukáš Přibyla 
nar. 05.10.2017

Nela Adámková
 nar. 14.12.2017

Aneta Hanáková
nar. 19.01.2018

Aneta Horáková 
nar. 03.11.2017

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 7. 4. 2018

V Hustopečích dne 17.04.2018 / Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností / Foto: Pavla Strohova

Další vítání občánků se bude konat v sobotu 26. 5. 2018. Rodiče, kteří mají zájem o účast,
se mohou nahlásit na Správním odboru evidence obyvatel, matrika nejpozději do 19.05.2018.

Adam, Dominik, Jakub, Matteo, Lukáš, 
Aneta, Tomáš, Ondřej, Barbora, Jiří, Nela, 
Aneta - na prvním letošním vítání občánků 

přivítala starostka města Hana Potměšilová 
hned 12 dětí. Obřady se proto konaly čtyři, aby 
si rodiče užili den v komornější atmosféře. 

Vítání občánků v našem městě provádí 
Komise obřadů a slavností pod vedením Ingrid 
Florusové. Koná se třikrát až čtyřikrát do roka, 
podle zájmu rodičů.

Kromě samotného přivítání starostkou či 
předsedkyní komise jsou obřady pravidelně 
doprovázeny také vystoupeními dětí.  „Střída-
jí se tu žáci z obou našich základních škol za 
klavírního doprovodu paní učitelky Romany 
Urbánkové ze Základní umělecké školy, nebo 
děti z hudební školy pod vedením paní Hany 
Pregrtové. Na dnešek jsme měli původně 
domluvenou i paní Kateřinu Štěpánkovou, 

která občas obřady doprovází na harfu. Vždy 
se snažíme o to, aby tento den byl pro rodiče 
krásný zážitek,“ popsala členka Komise obřadů 
a slavností Dagmar Kočí.

A na co dalšího se mohou rodiče a děti při 
vítání občánků těšit?  „Kromě pamětních listů 
a série fotografi í od profesionální fotograf-
ky od nás maminky dostanou kytičku, děti 
pohádkovou knížku s věnováním a osobní 
blahopřání. Rodiče a kmotři se nám pak pode-
píší do naší pamětní knihy,“ vysvětlila Dagmar 
Kočí.

Rodiče, kteří mají zájem o přivítání svého 
dítěte, se mohou přihlásit na matrice, kde 
vyplní jednoduchý formulář. Na samotný 
obřad pak budou pozváni.                                 -nov-

Letošní rok přivítal prvních 12 občánků

Obřady se vždy nesou ve znamení slavnostní 
atmosféry.

ní je pouze výběr, zbytek si mohou badatelé 
prohlédnout v depozitáři. „S výstavou jsem 
nadmíru spokojený. Původně jsem měl obavy, 
ale po prvním zhlédnutí na mě zapůsobila 
velmi hezky,“ chválil výsledek Babáček. Prvním 
předmětem ve sbírce byla přilba. „Pochovával 
jsem v lese ruského vojáka, jeho přilbu jsem si 
nechal na památku,“ vzpomínal.  

Celá expozice je doplněná dokumentem, 
který natočil režisér Roman Zmrzlý: „Film je 
pojat jako doplňkový zdroj informací, kterým 
provází tři průvodci: veterán Ján Novenko 
a historici Soňa Holečková a Vlastimil Schild-
berger. Spojovací prvek vytváří animace na 
mapě, aby mohly například školní děti pocho-
pit taktiku Rudé armády.“ 

Novou výstavu můžete navštívit od pondě-
lí do pátku, v  době od 9 do 16.30 hodin. 
Počítejte s  polední pauzou, která trvá od 
12 do 12.30 hodin. V  neděli je Městské muze-
um a galerie Hustopeče otevřeno od 14.30 do 
17.30 hodin.  

-ves-
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
květen 2018

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

út  1.5.  Medv dí sout ska - Turistický zájezd do chrán né
p írodní památky v Rakousku. Obsazeno. 

p ipravujeme:
t  7.6.  19.30 Concentus Moraviae – zahraje klavírista Zden k

Král.  Amande Hotel. P edprodej vstupenek v TIC 
Hustope e, d m U Synk . 

pá  22.6. 18.00 Hustope ský slunovrat s vínem. No ní otev ené
sklepy v obou vina ských ulicích – Vina ská a Na 
Hradbách. Zapálení rituálního, o istného ohn . 
P átelské klání vina .

so  23.6. 9.00 Krajem André – cyklistické putování krajinou mezi
vinohrady odr dy André p es m sta a obce. Start 
i cíl v areálu kempu Formanka v Hustope ích. 
Možnost volby délky trasy, doprovodný program.

so  23.6. 14.00 Letní notování - folklórní odpoledne. Vystoupí 
d tské, mládežnické soubory z okolí a cimbálová 
muzika. V areálu kempu Formanka.

ne  24.6.  19.00 Concentus Moraviae – belgický soubor Ze  ro Torna.
Radnice Kurd jov – velký sál. P edprodej vstupenek 
v TIC Hustope e, d m U Synk .

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

pond lky   10.00 Cvi ení s Cipískem
t  3.5.  10.00 Výtvarná výchova – ješt rka.
t  10.5.  10.00 Výtvarná výchova – šne ek.  
t  17.5.   10.00 Výtvarná výchova – velryba.
t  24.5.  10.00 Výtvarná výchova – koník.
t  27.5.  10.00 Výtvarná výchova – veselá p íšerka.

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

t  3.5. 17.00 P ednáška Jana Bauera  - Pro  je dobré vyznat se
v historii a jaké je z ní pou ení pro dnešek. U ebna 
knihovny,

t   3.  - 31.5.  Výstava kreseb Stanislava Kralovi e- Life In
Sounds. Vernisáž 18. kv tna  v 18 hodin. Vestibul 
m stské knihovny.

po  14.5.  Knihovna uzav ena z d vodu záv re ného seminá e
ú astník  U3V v Praze.

út  15.5. 16.00  Literární kavárna s Janou Benkovou – slovenskou
spisovatelkou a noviná kou. Knihovna.

ne 6.- 27. 5. 16.00 Vít zslav Ruber – OBRAZY - abstraktní tvorba 
židlochovického výtvarníka ovlivn ná profesí 
radiologa.

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.in
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Vstupenky koupíš na slavnostibreclavskehopiva.cz

MIG 21/ŠKWOR
RYBI KY 48

DYMYTRY
XINDL X/COCOTTE MINUTE

DAVID STYPKA & BANDJEEZ/PSH
SKYLINE/JOHN WOLFHOOKER

IRNIS/NIGHTEEN SEVENTIES

09/06/2018
Do 3. 6.

390 Kč
na místě
490 Kč

Více zde: www.pastviny-kurdejov.cz 
Kontakt: Kateřina Lempartová, tel.: 776 219 319, klempart@seznam.cz, fb

Termíny táborů: léto 2018
Příměstské tábory Hatátitlá 
(naše klasika, koně, sport, příroda, tvoření, pro děti od 5 let) 
Termíny: 9. – 13. 7. 2018 | 16. – 20. 7. 2018

Pobytové tábory Taneční s koňmi 
(tanec, koně, příroda, pro děti od 6 let)
Termíny: 29. 7. – 4. 8. 2018 | 5. – 11. 8. 2018

Víkendové hrátky nejen s koňmi 
(sport, zábava, koně, tvoření, příroda, pro děti od 5 let)

Čarodějnický pohár: 29. 4. 2018 (trail a  barely o pohár)

Hubertova jízda aneb veselé loučení  
s jezdeckou sezónou: 14. 10. 2018
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 7. 5./21. 5.
Papír, plast, nápojové kartony: 15. 5.    Bioodpad: 14. 5./28. 5. 

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

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

SPORT

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

V sobotu 5. 5. zav eno. Aktuální informace na www.spozam.cz,
na facebooku nebo na tel.: 702 204 600.

FOTBAL
st  9.5.  17.30  (mladší žáci B) FC Hustope e - Lednice B
so  12.5.  12.30 (mladší žáci) FC Hustope e - Lednice
  14.00 (starší žáci) FC Hustope e  - Lednice
  16.30  (muži A) FC Hustope e - Hlohovec
so  19.5. 9.30  Mezinárodní turnaj mladší p ípravky U8 
ne  20.5. 10.00  (mladší žáci B) FC Hustope e  - Vrbice/Kobylí 
so  26.5.   16.30  (muži A) FC Hustope e - P ibice 
HÁZENÁ
so  5.5. 10.00 Legata Hustope e (mladší žáci)  - Juliánov
so 5.5. 11.30 Legata Hustope e (starší žáci) - Juliánov
so  19.5.  Turnaj žákovské ligy
ne  20.5. 9.30 Legata Hustope e  (mladší žáci) - Malom ice
ne  20.5. 11.30 Legata Hustope e (starší žáci) - Malom ice

so  5.5. 10.00 Výro ní 55. Májová výstava vín. Po ádá eský
zahrádká ský svaz Hustope e. Hotel Amande. 

t  10.5. 19.00 Promítej i ty. Promítání  lmu z festivalu 
dokumentárních  lm  o lidských právech Jeden 
sv t. Po zhlédnutí následuje diskuze. M-klub.

ne  13.5. 17.00 Tane ní koncert všech ro ník  – po ádá ke Dni
matek Základní um lecká škola. Spole enský d m.

ne  20.5. 14.30 Michalovi mazlí ci. D tský program Michala
Nesvadby. Spole enský d m Hustope e.

pá  25.5.    Noc kostel .  Celorepubliková akce. Ve ejnosti se
otev ou všechny hustope ské svatostánky. 
Jednotlivé církve nabídnou doprovodný program

  18.00 Absolventský koncert ZUŠ - evangelický kostel.

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

ne  27.5. 18.30 Musica animata – koncert duchovní hudby.Zazní
výb r z d l eské i sv tové sborové literatury 
a soubor motet Karla Jenkinse. Kostel sv. Václava 
a sv. Anežky eské.

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

so  5.5.  7.00 Zájezd na výstavu Floria Krom íž.
Odjezd z autobusového nádraží.

t  10.5. 7.00 Zájezd do termálních lázní Dunajská Streda,
Slovensko. Odjezd z autobusového nádraží. V cen  
není zdravotní pojišt ní. 

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

so  19.5.  5.30 Cyklistický zájezd Wachau I. - Tradi ní zájezd pro
40 kol do oblasti Wachau v Rakousku. Odjezd 
z autobusového nádraží. P íjezd zhruba po 20 
hodin . Cena 450 K /osoba. P ihlašujte se 
elektronicky. 

ne  27.5.  15.00 Den koní. P ij te s námi oslavit Den koní
a povzbudit malé jezdce. Sraz na jízdárn  Pavu iny.
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AGROTEC a. s. | Brněnská 74 | 693 01 Hustopeče 

Tel.: +420 519 402 111 | Email: info@agrotec.cz

AGROTEC a. s. | Brněnská 74 | 693 01 Hustopeče 

Tel.: +420 519 402 111 | Email: info@agrotec.cz

Autogramiáda s petinásobným 

mistrem Ceské republiky v rally Janem 

Kopeckým

Crazy Day - adrenalinová show 

na motocyklech

Dívcí  rocková skupina The Apples

skokan Radek Juška | virtuální realita | výborné 

občerstvení a káva | osvěžující zmrzlina...

... a samozrejme jízdy s nasimi  

traktory!  

Brnenská 74 |Hustopece
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Potěšit někoho, udělat radost drobným 
dárkem, to potěší i obdarovávajícího. Posu-
zovat, kdo má větší radost, necháme na vás. 
Myslíme i na naše starší občany. Děti z  červe-
né třídy potěšily babičky a dědečky svým 
vystoupením na Členské schůzi svazu tělesně 
postižených. Proměňovaly se ve zvířátka. Tu 
byly jako kvočny, tu se přeměnily v čápy a pak 
zase v prasátka. Potěšit seniory je pěkné, vždyť 
někteří z  nich mají už svoje vnoučata dávno 
odrostlá. Tak proč se nepotěšit vystoupením 
dětí ze školky? A když už jsme u té radosti a 
dárků, prozradíme ještě něco, ale jen maličko. 
Budeme se chystat potěšit maminky a babičky. 
Každá třída naší mateřské školy bude mít něja-
ké to překvapení. Ale o tom až příště.

Kolektiv MŠ Pastelka

Integrovaný blok pro jarní období nese 
název Jarní poznávání, proto se děti sezná-
mily s  přírodou, zvířátky, oslavily Den Země, 
pobavily se na reji čarodějnic a připravovaly 
si program ke Dni rodiny. Teplé počasí nám 
dalo možnost trávit co nejvíc času na čers-
tvém vzduchu. Na vycházkách jsme pozorovali 
jarní rostlinky v  zahrádkách, učili jsme se je 
pojmenovávat. Navštívili jsme hospodářství u 
Alexů, kde se děti seznámily s domácími zvířa-
ty a jejich mláďaty. V  rámci oslavy Dne Země 
jsme navštívili ZŠ Komenského, kde měli žáci 
připravena různá stanoviště. Děti poznávaly 
zvířátka (morče, králík, ovce, andulky), sezná-
mily se s tříděním odpadů, poznávaly biologic-
ký odpad (slupky z banánu, brambor či mrkve). 
Nakonec uplatnily své vědomosti z  vycházek 

a pojmenovávaly kytičky a za svou šikovnost 
byly odměněny omalovánkami. Již od útlého 
dětství vedeme děti k  budoucí volbě povolá-
ní. V  tématu Ten dělá to a ten zas tohle jsme 
navštívili kosmetický salon, reklamní agentu-
ru, květinářství a SOU, kde se děti seznámily 
s  povoláním malíř pokojů. Navštívili jsme 
také naši školní jídelnu, kde děti zaujaly velké 
hrnce, obrovský šlehač a množství navařených 
brambor. Děti slíbily kuchařkám, že si budou 
vážit jejich práce a vždy sní, co jim navaří. 
Děkujeme všem, kteří nám umožnili seznámit 
se s jejich povoláním. Cílem naší práce je děti 
zaujmout, poučit a pobavit. 

Kolektiv MŠ U Rybiček
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Jarní aktivity v naší školce

Zápisy do ZŠ

Jaro, jaro už je tu

Pro radost všem

Zápis do školy je významnou událostí pro 
každé dítě.  Předškolní děti z  naší mateřské 
školy se na ni pečlivě připravovaly již od začát-
ku školního roku. V rámci tématu Budu školá-
kem si intenzivně opakovaly vše, co se naučily 
v MŠ i doma. Úspěšně zvládly úkoly všech lekcí 
přípravy na školu v  kroužku Předškoláček 
a navštívily také obě základní školy, aby se 
seznámily s prostředím, které na ně po prázd-
ninách čeká.  Přejeme všem našim budoucím 
školákům mnoho úspěchů ve školní práci. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

MŠ U RYBIČEK

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA

Hurá, už je tu jaro! Odkládáme svršky, pozo-
rujeme zahrádky, kde a co roste a kvete, jak se 
která kytička jmenuje. Osejeme a osázíme si  
naše záhonkové bedýnky, spirálu a budeme 
se starat, abychom sklidili úrodu. Děti se tak 

přímo seznamují s  průběhem života rostlin a 
plodin. Tak, jako každý rok, i letos se děti naší 
mateřské školy ze zelené třídy podílely na 
Slavnostech mandloní a vína se svým pásmem 
tanců a básniček. V  kostýmech mravenečků a 

berušek přivolávaly první jarní paprsky a také 
roztleskaly obecenstvo. 

Kolektiv MŠ Pastelka
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V  měsíci dubnu se na Základní škole 
Nádražní a Základní škole Komenského kona-
ly zápisy dětí do prvních tříd. Budoucí prvňáč-
ci vyrazili v  doprovodu rodičů, sourozenců 
i prarodičů zahájit novou vzdělávací kapitolu.  

Na Základní škole Nádražní se v září otevře 
jedna třída prvňáčků. „Obdrželi jsme kolem 
30 přihlášek, ale bude tam minimálně deset 
odkladů. Jedna třída o 20 dětech je ideální. 
Rodiče, kteří se rozhodli nám svěřit svoje děti, 
budou mít o to komfortněji o ně postaráno,“ 
uvedla ředitelka ZŠ Nádražní Ivana Matějíč-
ková. 

Do Základní školy Komenského se letos 
opět přihlásil nebývale velký počet dětí. „Shro-
máždili jsme 72 přihlášek předškolních dětí, 
nyní to vypadá na 10 odkladů. Jsme kapa-
citně omezeni, můžeme otevřít dvě běžné 
třídy a jednu s  menším počtem žáků,“ uvedla 

zástupkyně ředitele Iva Kahounová.  
Během zápisu čekala na děti zábava i úkoly. 

„Ty jsme zaměřili na zrakové vnímání, rozlišo-
vání, správnou výslovnost, komunikaci s učite-
lem, schopnost soustředění a správné držení 
tužky,“ řekla Jaroslava Sedláčková, učitelka na 
ZŠ Nádražní.

Mnoho rodičů během zápisu zavzpomína-

lo na svá školní léta, protože vlastní pozitiv-
ní zkušenost často stála za tím, jakou školu 
dětem vybrali. Dalším důvodem bylo také to, 
kam se se hlásili kamarádi ze školek.  

Děti si na památku odnesly upomínkový 
list, který jim bude zápis připomínat. Škola jim 
začíná v pondělí 3. září 2018.                                     -ves-

Základní školy vítaly budoucí prvňáčky
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ZŠ KOMENSKÉHO

V  pondělí jsme jeli s  naší třídou do školy 
v  přírodě, Krásensko, Lipka. Těšili jsme se na 
připravený program Příroda naostro. Po obědě 
jsme šli k rybníku, brodili jsme se v broďácích 
a zkoumali život v rybníce a potom i na louce. 
Večer jsme si prohlíželi zvířátka, která byla 
v teráriích vedle jídelny - chameleon, strašilka, 
švábi, želvy, šneci a dokonce i had.

Druhý den jsme si užili na výletě směr 
Rudice. Celkem jsme ušli šest km, nohy troš-

ku bolely, ale stálo to za to, vodopád, skály, 
prozkoumaná jeskyně, výborná pomazánka 
s  bylinkami, po obědě jsme si chvíli hráli na 
hřišti a navečer nás čekal program pokojů, 
otázkový kvíz, spousta odměn a za tmy ještě 
stezka odvahy.

Ve středu dopoledne jsme si zahráli pohy-
bovou hru - ekosystémy a po obědě jsme jeli 
domů. Bylo to super, určitě bychom se chtěli 
ještě někdy vrátit.                                          Děti ze 4. A

Škola v přírodě - Lipka, Krásensko

Dubnový Den Země jsme v ZŠ Komenského 
oslavili několika akcemi. 

Dne 19. dubna si žáci 2. stupně připravili 
spoustu zajímavých stanovišť, která byla tema-
ticky spojená s naší planetou. Děti z 1. stupně 
měly za úkol poznat příchuť marmelád, jména 
stromů, typy obilnin. Bádaly nad původem 
odpadu, výroby elektřiny, čištění vody a tvor-
bě kompostu. Setkat se mohly i se slepicemi, 
ovcemi, křečky a jinými zvířaty. Děti odcházely 

spokojené a s dobrou náladou. 
V pátek 20. dubna se všechny třídy 2. stup-

ně zapojily do akce Ukliďme Hustopeče. Žáci 
se vydali sbírat odpadky do různých směrů 
kolem Hustopečí. Počasí nám přálo, užili jsme 
si slunečný den v  přírodě a zároveň vysbíra-
li velké množství odpadu. Vycházky v okolí 
Hustopečí tak budou zase o něco příjemnější. 
Děkujeme Městským službám Hustopeče za 
poskytnutí pytlů na odpad a jejich odvoz. 

V  letošním roce se žáci ze školního parla-
mentu zasadili také o to, aby se zlepšilo třídě-
ní odpadů ve škole. Připravili si povídání a hry 
o třídění odpadu pro žáky 1. stupně. Navrhli 
také, aby koše na tříděný odpad byly nejen na 
chodbách, jak tomu bylo doposud, ale také ve 
všech třídách. Proto jsme požádali o spoluprá-
ci Odbor životního prostředí MěÚ Hustopeče, 
který nám poskytl tašky na tříděný odpad do 
všech tříd.                           Kolektiv ZŠ Komenského

Oslavy Dne Země
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Ve čtvrtek 19. dubna se v Brně konalo krajské 
kolo recitátorů Dětská scéna 2018, do kterého 
z okresního kola postoupil Patrik Halm a Stela 
Otřísalová. Oba podali výborné výkony.

Stela se stejně jako v  loňském roce probo-
jovala ve své kategorii (velmi početně a kvalit-
ně obsazené:16 recitátorů) nejvýše, obdržela 
diplom a ocenění za kvalitní interpretaci textu.

Oba dva, Patrik i Stela, dostali dárečky na 
památku tohoto výjimečného dne.

Děkujeme za skvělé reprezentování naší 
školy, Stelo, jsi hvězda!!!!!!!

Kolektiv ZŠ Komenského

Dětská scéna
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Výlet do Mikulova Okresní kolo v recitaci

Během pašijového týdne absolvovali žáci 
Praktické školy tematický výlet do Mikulo-
va. Zaměřili jsme se především na kulturní 
památky. Prošli jsme se zámeckou zahradou, 
zhlédli jsme Dietrichsteinskou hrobku; pově-
děli jsme si o smyslu morových sloupů; u kašny 
se sochou Pomony jsme se blíže seznámili s 
propojeností naší historie s římskými dějina-

mi. Poté jsme zamířili do židovské části města. 
Zde jsme obdivovali zrestaurovanou synagogu 
dále pak dům, v němž přebýval malíř Alfons 
Mucha či rabí Loew (údajný tvůrce Golema) 
– dnes je to mimo jiné restaurant světového 
kuchaře Marcela Ihnačáka; vyfotili jsme se i 
u rodného domu Hieronyma Lorma (autora 
speciální komunikační techniky pro hlucho-

slepé); další společný snímek jsme udělali 
před Galerií Závodný (vítěz v kategorii novo-
stavba roku 2012 přehlídky architektů Grand 
Prix). Dokonce se nám i vydařilo počasí. Žáci 
si odnesli spoustu užitečných poznatků. Příš-
tě snad zvládneme i výšlap na Tanzberg (sv. 
Kopeček).

L. M.

Ve středu 28. dubna se v mateřské a 
základní škole v Břeclavi konalo okresní kolo 
recitační soutěže. Naši školu reprezentovali 
nejlepší recitátoři ze školního kola: J. Pirochta, 
D. Hanák, K. Machaňová, Š. Zabijak a G. Blaž-
ková. Recitovalo se ve třech kategoriích. V první 
kategorii se utkali žáci prvního stupně, v druhé 
kategorii bojovali mezi sebou žáci druhého 
stupně a ve třetí kategorii předvedli své výkony 
žáci základních škol praktických.

Tréma byla obrovská - vždyť recitovat v 
cizím prostředí, před cizí porotou a diváky není 
nic jednoduchého.

Nakonec všechno dobře dopadlo a my jsme 
si odváželi dvě krásná první místa, která pro 
nás vybojovali J. Pirochta a Š. Zabijak. Velkou 
radost jsme měli také z druhého místa, které 
obsadil D. Hanák. Velkou pochvalu si však 
zasloužili úplně všichni.                                          D. I.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE
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Vydali jsme se poznávat Mikulov.

V  dubnu se naši žáci opět vydali na histo-
ricko-přírodovědnou exkurzi do polského 
vyhlazovacího tábora v Osvětimi a také navští-
vili solné doly ve Věličce. Návštěvu Osvětimi 
zařazujeme pravidelně do programu školních 
exkurzí. V době, kdy vzrůstá popularita nacio-
nálně zaměřených stran a sdružení je obzvlášť 
důležité učit mladé lidi, kam až může nesná-
šenlivost a touha po čistotě rasy vést. 

Přivítali jsme u nás také budoucí prvňáč-
ky, kteří si Nádražku vybrali pro její rodinnou 
atmosféru. Zápis probíhal individuálně. Na 
děti čekaly úkoly týkající se všech důležitých 
oblastí, které má každý správně připravený 
předškolák ovládat. Děti si mohly vyzkoušet 
i úkoly a soutěže, které pro ně připravili jejich 
budoucí spolužáci z 1. stupně. Už se na ně v září 
těšíme.

Veleúspěšné bylo pokračování recitační 
soutěže Dětská scéna, kde nás na krajském 
kole reprezentoval Oliver z  1. třídy, Lenka 

z  5. třídy, Marika ze 7. třídy a Klára z  9. třídy. 
Nejúspěšnějším účastníkem byl náš nadaný 
prvňáček Oliver, který ve své kategorii získal 1. 
místo a cenu diváků.  I všem ostatním se jejich 
vystoupení velice povedla. I když nedosáhli na 
místa vítězů, den v  brněnském Labyrintu si 
náramně užili a načerpali spoustu inspirace a 
zkušeností. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Dubnové novinky z Nádražky
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Dětem se dařilo v recitační soutěži.

V Osvětimi jsme viděli hrůzy minulosti.
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

V jarních měsících se konají školní, okresní 
i krajská kola recitačních soutěží i olympiáda 
českého jazyka. 

Dětská scéna je recitační soutěž určená 
žákům do 15 let. Do okresního kola postoupili 
Martin Rada a Matylda Střelcová, která se ve 
své kategorii umístila na 1. místě a postoupila 
do krajského kola. 

Okresní kolo soutěže v  uměleckém před-
nesu Wolkerův Prostějov se konalo již tradič-
ně ve Velkých Pavlovicích. Naše gymnázium 
reprezentovali tři recitátoři: Barbora Štýblo-
vá, za druhou kategorii, a za první kategorii 
Soňa Nečasová, Alžběta Urbánková a Maty-
áš Kyncl.  V   první kategorii porota ocenila 
prvním místem výkon Matyáše Kyncla a byl 

nominován k  postupu do krajského kola 
soutěže. Třetí místo obsadila Soňa Nečasová. 
Vítězové školního kola olympiády českého 
jazyka se účastnili rovněž okresního kola 
v  Břeclavi. Úspěšnou řešitelkou byla Kristý-
na Nevídalová ze 4. C. Díky bodovému zisku
z mluvnické a slohové části  se umístila 
na 3. místě.                                                                                                    Rk

Mezi vítěze češtinářských soutěží okresu patří i naši studenti 

Krajská soutěž středních škol JMK v grafi ckých disciplínách

SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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V  úterý 27. března proběhla na naší škole 
Krajská soutěž středních škol Jihomoravského 
kraje v grafi ckých disciplínách. Této soutěže se 
účastníme od otevření oboru Veřejnosprávní 
činnost. Soutěže se zúčastnili OA, SOŠK a VOŠ 
Brno, G a OA Bučovice, OA a SOU Veselí nad 

Moravou, SPŠ a OA Břeclav, MěSOŠ Klobouky 
u Brna a G a SOŠZ Vyškov. 

Nově jsme se zaměřili na dvě disciplíny, 
v nichž jsme zatím nesoutěžili. Soutěž WORD-
PROCESSING spočívá v úpravě textu v progra-
mu Microsoft Word. Soutěžící musí prokázat 

dovednosti, kterými jsou například práce se 
styly, formátování textu, generování obsahu 
a hromadná korespondence. Karolína Matlo-
vičová a Hana Kozlová (3. ročník oboru Veřej-
nosprávní činnost) se umístily na 1. a 2. místě. 

Druhou disciplínou byla KOREKTURA 
TEXTU. Zde se upravuje text v  programu 
Microsoft Word podle korekturních značek, 
jedná se o různé přesuny textu, nahrazování 
nebo vymazání slov a řazení textu. V této disci-
plíně se umístil Matouš Loučka (3. ročník oboru 
Informační technologie) na společném 1. místě 
s dalšími dvěma soutěžícími, kteří měli shodu 
v množství provedených korektur. 

Tradičně nejsilnější kategorií je OPIS 
TEXTU – psaní na klávesnici. V této části soutě-
že se odečítá za každou chybu 50 úhozů. Zde 
jsme museli smeknout před výkonem Vero-
niky Kotlánové z  OA, SOŠK a VOŠ Brno, která 
opsala text s  rychlostí 464 čistých úhozů za 
minutu. 

Studentky 3. ročníku oboru Veřejnosprávní 
činnost se organizačně postaraly o adminis-
trativu celé akce a studenti 3. ročníku oboru 
Informační technologie o technické zajištění 
soutěže. Za to jim patří velké poděkování. 

Iva Sedláková 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

V  měsíci květnu se tradičně uskuteční 
koncert žáků tanečního oddělení Základní 
umělecké školy v Hustopečích. Jde o výsledek 
celoroční snahy všech ročníků, které pilně 
pracovaly, aby mohly k příležitosti Dne matek 
ukázat, co všechno se naučily. Těšit se může-
te na choreografi e v  pomalém, ale i rychlém 
tempu, skupinové i sólové tance. Mimo jiné 
uvidíte tanec nejstarších žákyň s  názvem 

Vystup z řady, který letos v březnu postoupil do 
krajského kola taneční soutěže a získal oceně-
ní za pohybovou kompozici. Bude to zkrátka 
všehochuť, která vás vtáhne a nepustí.

Maminky se můžou těšit na drobné překva-
pení.

Těšíme se na vás!

ZUŠ Hustopeče v květnu pořádá taneční koncert 

Taneční
koncert ZUŠ

 neděle 13. 5. 2018 v 17.00
Společenský dům

 Hustopeče

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

S organizací soutěže pomáhali žáci naší školy.



HUSTOPEČSKÉ LISTY    5 | 18STR 24

CÍRKVE

Flétničky v Narnii 
Dne 18. dubna jsme byli s  flétničkami 

v  Narnii. Jak to celé vzniklo a co z  toho bylo? 
Od 90. let minulého století, kdy byla středis-
ka Diakonie vrácena církvi se uvažovalo, jak 
propojit činnost jednotlivých farních sborů 
s  činností jednotlivých zařízení Diakonie. 
Mnozí faráři už léta chodí do některých domo-
vů stáří či dětských stacionářů konat boho-
služby a pastorační činnost. Ale ne vždy se 
podaří vtáhnout do dění i ostatní členy sboru 
nebo dokonce širší veřejnost. Přednesla jsem 
u nás ve sboru tuto touhu a ideu naší církve 
s  prosbou, aby každý zapřemýšlel, čím by se 
dalo k této spolupráci přispět: Co kdo umí, co 
kdo zná, kam bychom mohli klienty Diakonie 
pozvat, co jim nabídnout. 

Naše paní varhanice a zároveň učitelka 
hudby na místní ZUŠ Věra Konečná přišla 
s nápadem, že bychom mohli přijet s flétnička-
mi zpestřit jedno dopoledne klientům Narnie 
v  Morkůvkách a jejich asistentům a pečova-
telům. V  Morkůvkách se nachází odloučené 
pracoviště Základní a praktické školy Hustope-
če, jehož žáci jsou klienti domova Narnie, který 
je týdenním stacionářem a patří pod středisko 
Diakonie ČCE Klobouky. Proč jsme jeli právě 
sem? Již několik let jezdím do tohoto zařízení 
konat bohoslužby na začátek a konec školního 
roku, na Vánoce a Velikonoce. Proč tedy jezdit 
jinam? Tentokrát mělo jít však o návštěvu zcela 
jinou. Tentokrát to nemělo být slovo, co potěší, 
ale hudba. Ředitel onoho školského pracoviš-
tě Jiří Svoboda nás uvítal v  atriu a pro krásné 
počasí a náš hojný počet navrhl, aby se vystou-
pení konalo venku pod širým nebem. Účinkují-
cí projevili velkou statečnost, protože v Narnii 
je čekalo úplně jiné publikum než obvykle. 
Zatímco jindy v  hledišti bývají nadšení rodi-
če, milovníci hudby a znalci starých i nových 

mistrů, zde bylo pár starších dětí, některé 
upoutané na invalidním vozíku, jiné s  nepří-
tomným výrazem, všichni zjevně zaskočeni 
změnou obvyklého režimu. Pečovatelky a asis-
tentky těchto dětí všechny usadily na sluníčko 
na donesené lavičky, zatímco se ladily flétnič-
ky a stavěly stojany. Otevřela jsem celé setkání 
slovy evangelia: „Blaze chudým v duchu, proto-
že jejich je království nebeské,“ Mt 5,3. Těm, co 
tomuto světu nejsou dost dobří a neumí s ním 
držet krok, je otevřen ještě jiný svět, kde je 
pro každého plno lásky, pozornosti a péče bez 
ohledu na to, jaký je. A ve srovnání s autorem 
slov evangelia jsme chudí v  duchu všichni. 
A pak zaznělo mnoho krásných tónů, které 
pozvedají duši každému, ať už jí rozumem 
rozumí či nikoli. Hudba dělá duši dobře. Boží 
slovo také dělá duši dobře, proměňuje ji, zklid-
ňuje. To znám z návštěv těch, co už sami toho 
moc nenamluví. I tady byla hudba proložena 
dalšími blahoslavenstvími a snad se vzájemně 
doplňovaly. Zaznělo postupně asi 10 skladeb 
na různé druhy fléten. Tímto velice děkuji 
za účast, odvahu setkat se a posloužit tím, co 
umí - zobcovým flétničkám Adámkovi Koneč-
nému, Haničce Křižanové a Adélce Horákové, 
a příčným flétnám Rebecce Brehler a Magda-
léně Mackové. Díky také patří Kryštofu Plotovi 
za doprovod na kytaru a paní učitelce Romaně 
Urbánkové za klávesy. Byl s námi i pan ředitel 
ZUŠ Jaromír Benda, který byl svým žákům 
jistě oporou v  tomto netradičním počinu. 
Paní učitelka Věra Konečná uváděla jednotlivé 
skladby a představila nám účinkující. Zasadila 
vystoupení do uceleného rámce, jak ji známe 
i z  koncertů v  našem kostele a jiných vystou-
pení. Celou naši sestavu doplňovaly ještě dvě 
členky našeho sboru, které podporují každou 
dobrou věc a dva řidiči, též členové našeho 

sboru, kteří nás odvezli tam i zpět. 
Narnie je pohádková nebo chcete-li fantasy 

říše z knih C. S. Lewise, kde čas plyne jinak a ctí 
se tam starodávné řády. I v tomto našem světě 
je Narnie místem, kde čas plyne jinak. Kde se 
lidé zastavují a nesou nelehký životní úděl 
s těmi, se kterými by se okolní uspěchaný svět 
nezdržoval. 

A tak se na jednom dvorku potkaly tři: 
škola, církev a diakonie. Hudba, víra a péče. 
Setkání netradiční, ale užitečné a smysluplné. 
Proč vlastně nejsou oblasti života takto prová-
zané běžně? Není to škoda? Krásné jaro všem 
přeje 

Katka Rybáriková,
kazatelka sboru

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Diecézní setkání mládeže 
V  sobotu před Květnou nedělí se konalo 

tradiční setkání mladých s  otcem biskupem 
Mons. Vojtěchem Cikrlem. Letošní téma bylo: 
„Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u 
Boha.“ (Lk 1, 30)

Setkání bylo zaměřeno na témata, kterými 
mladí lidé aktuálně žijí (partnerství, manžel-
ství, závislosti, místo ve společnosti, otázky 
víry, sebepřijetí, atp.)

Letos probíhal poprvé program i v  pátek. 
V  sobotu dopoledne si mladí mohli vybrat 
z více než dvaceti workshopů či přednáškových 
nebo besedních skupin. Mezi hosty setkání 

byli zástupci římskokatolické církve, veřejného 
či politického života, odborníci i laici z nejrůz-
nějších oblastí. Celé setkání zahajoval otec 
biskup v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Také mladí z našeho hustopečského děka-
nátu navštívili tuto akci. Zde jsou krátké 
postřehy několika zúčastněných.

Matylda: „Všichni jsme se 24. 3. shromáždi-
li v katedrále sv. Petra a Pavla, kde nás přivítal 
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Z nabí-
zeného programu si každý z nás vybral před-
nášku podle svých zájmů. My jsme se těšili do 
skupinky s názvem Pán prstenů a křesťan-

ství. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o 
autorovi Tolkienovi a jeho životě. Vyložili jsme 
si některá jména hlavních postav (Aragorn, 
Arwen…). Pak jsme přešli k otázce víry, a jak ji 
autor do svých příběhů zapracoval. Koho vlast-
ně představuje Gandalf, Frodo nebo Sauron? 
Kdo byl předlohou pro Galadriel? Přednášející 
v naší skupině zodpověděl i všechny otázky z 
publika a na konec přečetl nevídaný dovětek 
k Návratu krále. Úplně jsme zabředli do Tolki-
enova světa! Na obědovou bagetu jsme se už 
zase sešli zpět u katedrály. Odpolední program 
se skládal z talkshow, písniček a hraných 

Přijeli jsme hudebně potěšit klienty Narnie.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
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Biblický příběh o síle a pýše hostil v sobotu 
sál pod kostelem. Muzikál s výstižným názvem 
Nestříhat! vyprávěl o Samsonovi, jemuž dal 
Bůh mimořádnou sílu. Ta byla ukrytá v jeho 
hustých dlouhých vlasech. Samson s ní ne vždy 
nakládal správně a nakonec o ni lstí přišel. 

Představení odehrálo uskupení Spojené 
farnosti, které funguje již více než dvacet let 
a sdružuje mladé herce z okolí Brna. Výborné 
byly zejména pěvecké výkony účinkujících. 
A kde se bere tolik hudebně  nadaných lidí 
v jednou souboru? „Každý umí zpívat, akorát 
o tom ne všichni vědí. Takže my se snažíme 
těm lidem dokázat, že opravdu zpívat  umí 
a nemají se čeho bát,“ vysvětlil režisér, který se 
ujal i hudebního doprovodu tohoto muzikálu, 
Luděk -Strašák.

-hrad-

 Pěvecké výkony účinkujících byly výborné.Fo
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Nestříhat! Spojené farnosti hrály v Hustopečích

Změna názvu - Křesťanské centrum
Slovo komunikace je dnes velmi frekven-

tovaným slovem. Nejen že komunikujeme 
s  někým, ale můžeme komunikovat i něco. 
Jinými slovy by se také dalo říct, že chceme 
něco něčím vyjádřit. Ani církev, pokud chce 
být současná, nemůže zanedbat komunikaci 
s vnějším světem. 

Když jsme před více jak deseti lety koupili 
svou budovu, tak jsme udělali anketu, jak ji 
budeme nazývat. I když se shromáždilo něko-
lik zajímavých názvů, ustálilo se to na tom, 
že je to naše modlitebna nebo sborový dům, 
zkráceně „sboráč“. Oba výrazy jsou v  protes-
tantském prostředí velmi často používané 
a průměrný protestant si dovede představit, 
o co jde. Ale co tyto názvy řeknou lidem mimo 
církev? Co si pod tím mají neznalí lidé předsta-
vit? Slovo modlitebna evokuje dojem, že je to 
místo k modlitbám. Ano, modlíme se, ale to je 
jen malá část toho, co se v naší budově odehrá-
vá. Sborový dům popisuje podstatu o něco 

lépe. Je to dům, kde se schází nějaký sbor. Ale 
co je to vlastně sbor? Sbory mohou být různé. 
Asi první, co člověka napadne je hasičský sbor 
nebo pěvecký sbor. Některé církve hovoří 
důsledně o farním sboru, aby bylo jasné, o jaký 
sbor se jedná. 

Tyto úvahy nás vedly k  tomu, že jsme 
se začali více zamýšlet nad novým názvem 
naší budovy. Po určitých úvahách jsme přišli 
k názvu Křesťanské centrum. Obě slova vyjad-
řují to, co v naší budově již děláme nebo plánu-
jeme dělat. V  naší modlitebně našly přístřeší 
již různé organizace, které svou činností odrá-
ží křesťanské hodnoty. Mezi ně patří i dětská 
organizace Royal Rangers, nebo Diakonie 
Betlém. Také naše aktivity se rozšiřují a neděl-
ní bohoslužba není jedinou činností, která 
se zde odehrává. Dnes zde probíhá doučo-
vání, potravinová banka, nebo pomáháme 
s  různými potřebami, které lidé mají. Konají 
se zde besedy a mnohá další setkání. Proto 

hovoříme o centru – o místě, kde je možné 
najít různé aktivity a naplnit různé potřeby. 
Druhé slovo, křesťanské, vyjadřuje, na jakých 
hodnotách stavíme jednak my, tak i organi-
zace, které se u nás schází. Jsou to křesťanské 
hodnoty, na kterých byla postavena součas-
ná Evropa a o kterých se v poslední době více 
hovoří. Tímto názvem chceme vyjádřit, že 
v našem centru mají křesťanské hodnoty své 
pevné místo. Chceme říct, že křesťanství není 
jen otázkou nedělní bohoslužby, ale Ježíšo-
vo poselství můžeme odrážet i v  obyčejných 
věcech každodenního života. 

Bude mi proto velkým potěšením vás přiví-
tat na některé akci v Křesťanském centru 
Apoštolské církve. Za sebe bych vás rád pozval 
na Noc kostelů 25. 5. nebo na Africký večer 8. 
6. Obě akce vám umožní si naše Křesťanské 
centrum dobře prohlédnout. 

Karel Fridrich,
pastor sboru 

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

scének. Po mši sv. jsme se rozloučili a rozje-
li domů. Moc jsme si celý den užili a příště se 
budeme těšit zase :-D.“ 

Mirek: „Přihlásil jsem se na přednáš-
ku p. Jana Balíka s  názvem Jak se vyznat ve 
svých myšlenkách? Šlo o to, jak poznat, které 
myšlenky jsou od Boha a které jsou poku-
šením. Přednášející často zmiňoval papeže 
Františka. Přednáška patřila mezi náročnější, 
ale to vůbec nevadilo. Cílem nebylo všechno 
pochopit, ale zamyslet se nad svým životem 
zase trochu jinak. Moc se mi na setkání líbilo. 
Rád pojedu příště zase.“

Šimon: „Na setkání jsem byl podruhé a 

letos jsem si vybral přednášku na téma Práce a 
modlitba – nedílná součást zdravé osobnosti 
muže nejen za zdmi kláštera, ale i v běžném 
světě. Vedl ji p. Karel Janů a odnesl jsem si 
myšlenku, že v  životě je moc důležité kombi-
novat práci a modlitbu.“

Eliška: „Já jsem byla na setkání mládeže 
poprvé. Vybrala jsem si besedu Pán prstenů, 
která se mi moc líbila, a bylo super, že celá akce 
končila krásnou odpolední mší svatou.“

Jeroným: „Na DSM se mi nejvíc líbilo poví-
dání o Pánovi prstenů a výtečná bageta.“

Marie: „Mě zaujala přednáška Bůh, krása 
a já. Vedla ji Marie Stejskalová, šéfredaktorka 

časopisu IN. Povídali jsme si o tom, jestli je 
krása důležitá, a také jak se na nás holky a ženy 
dívá Bůh skrze Bibli. Bylo to super.“

Helena: „Já jsem vyzkoušela Tvoření 
z  látkové dekorativní plsti a byl to takový 
dopolední relax. Vyrobila jsem si taštičku na 
kosmetiku. Na začátku DSM jsme se rozdě-
lovali podle příjmení na jednotlivá písmen-
ka abecedy. Měla jsem pocit, že snad všem 
účastníkům začíná příjmení tak, jako mně. Ale 
kromě této nekonečné fronty bylo vše v poho-
dě a pěkně zorganizované.“

Jan Nekuda,
děkan
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

SPOLKY

Získali jsme sponzorský dar: počítač

Užívali jsme si zájezdy…

V  pátek 23. března jsme převzali pro naši 
organizaci STP sponzorský dar v podobě  počí-
tače s veškerým příslušenstvím od pana Kami-
la Konečného a pana Romana Pokorného. 

Máme velkou radost, neboť naší hospodářce 
Evě Kamenské její počítač zkolaboval, nutně 
jsme potřebovali náhradu. Počítač je starší, 
ale plně funkční a k našim účelům naprosto 

vyhovující. Moc, moc děkujeme našim spon-
zorům!!!

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně svazu

Piešťany
Letos jsme měli týdenní pobyt v lázních 

Piešťany od 8. do 14. dubna. Zúčastnilo se 
63 našich členů a jejich rodinných příslušníků. 
V balíčku byl sedmidenní pobyt, šest nocí, plná 
penze a sedm procedur. Odpoledne na nás 
čekala vždy káva s koláčem. Všechny večery 
nás bavil nějaký hudební program. Také hotel 
organizoval výlety za přijatelné ceny. V pondělí 
výlet do lázní Piešťany s průvodkyní, její tatí-
nek pochází ze sousedních Staroviček. Měla 
velmi zajímavý výklad o vzniku lázní Piešťany 
a jejich zakladateli. Prohlídka interiéru hotelu 
Thermia Palace, ve kterém je obraz, znázorňu-
jící všechny prameny. Léčebný dům Pro Patria, 
který postavil zakladatel lázní pro zraněné 
vojáky z  první světové války. Lázeňský ostrov 
spojuje s městem Kolonádový most, který je 
známý jako Sklený most, postaven v roce 1933. 
Na předmostí je socha muže v nadživotní veli-
kosti lámající berlu, protože Piešťany se speci-

alizují na léčbu pohybového ústrojí. Na mostě 
jsou dva nápisy: Nejvíce uzdravující piešťanské 
lázně a Vstaň a choď. Prohlídku jsme zakonči-
li v příjemné kavárně. Ve středu byl výlet do 
Čachtic - čachtického podzemí, spojený nejen 
s výkladem historie, ale i s ochutnávkou vína. 
Ve čtvrtek jsme jeli na výlet do Trenčína, který 
je také nazýván Slovenským Římem. Několik 
odpolední nás bavilo Duo Fiala V + J  (Jirka 
Fiala na harmoniku, Vladimír Fiala na ozem-
bouch a zpěv). Zpěvem doprovázela Marie 
Krajícová a manželé Urbánkovi. Velmi dobře 
dovedli rozproudit zábavu. Za to jim patří velké 
poděkování. Hotel Harmonia, kde jsme byli 
ubytování, je asi dva km od lázní. Naši účast-
níci chodili tuto trasu pěšky po hrázi Váhu a od 
hotelu jezdila kyvadlová doprava, kterou jsme 
také užívali. Počasí nám přálo, bylo nádherně. 
Týden velmi rychle utekl a byla tu sobota, kdy 
jsme jeli domů.  

Živá voda
Další náš výlet byl 17. dubna do Živé vody 

Modrá, kde je 3,5 metru pod vodní hladinou 
umístěný tunel o délce 8 m a šířce 2 m. Na levé 
straně se prohánějí parmy, pstruzi, jelci a na 
pravé straně kapři, líny karasi a další. Druhé 
podzemní patro je, díky hloubce 6,5 m, oblíbe-
né místo sumců a dalších. Jsou zde starodávné 
koše, určené k lovu ryb. Hlavní budovu obklo-

Pobyt v lázních nám zpříjemňovaly výlety.

Fo
to

: A
rc

hi
v s

va
zu

Fo
to

: 2
x J

an
a H

rá
dk

ov
á

VÍNO A HUSTOPEČE

Hustopečskou pečetí se pyšní skvělá regionální vína
Čtrnáctý ročník soutěžní přehlídky vín 

O Hustopečskou pečeť nabídl téměř 270 vzor-
ků z 67 vinařství. O tom, která jsou nejlep-
ší, rozhodla třicítka degustátorů. V  sobotu 
21. dubna je koštovali návštěvníci výstavy za 
doprovodu Varmužovy cimbálové muziky. 

„Do soutěže se smí hlásit odrůdy, které mají 
historický odkaz na vinařství Hustopečska.  Je 
jich celkem osm. Červená vína zastupují Svato-
vavřinecké, Frankovka, André a Modrý Portu-
gal. Z  bílých odrůd, které jsou ještě zatříděny 

do jednotlivých kategorií podle obsahu zbyt-
kového cukru, jsou to Ryzlink vlašský, Ryzlink 
rýnský, Veltlínské zelené a Tramín,“ vysvětlila 
pravidla soutěže Petra Otřísalová z  Marketin-
gu a kultury města Hustopeče.  

 Nejvíce se dařilo Patrii Kobylí, jejíž zástup-
ci odjížděli z  Hustopečí se třemi vítěznými 
trofejemi – za Ryzlink vlašský, Svatovavřinec-
ké a Modrý Portugal. Dvě prvenství získala 
také vína od Znovínu Znojmo - Ryzlink rýnský 
a Tramín. Po jedné zlaté příčce opanovaly kate-

gorie Veltlínské zelené od Libora Bařiny z Vrbi-
ce, Ryzlink rýnský z  Kolby Pouzdřany, Tramín 
od Lukáše Hlineckého z  Čejkovic, Frankovka 
z  Vinařství Turek a Šiška z  Otrokovic, André 
od Víta Sedláčka z Vrbice či Ryzlink vlašský od 
Miroslava Volaříka z Mikulova. 

Více než dvě stovky návštěvníků tak využily 
možnosti ochutnat kvalitní vína z  hustopeč-
ského regionu.

-hrad-

Pro návštěvníky bylo připraveno téměř 270 vzorků.
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Díky tunelu jsme viděli mnoho sladkovodních ryb.

Vlčata, světlušky a skauti zahltili Hustopeče
Jako v mraveništi to o víkendu vypadalo 

v okolí společenského domu. Přes 130 dětí 
a 60 vedoucích si vybralo Hustopeče jako 
místo svého jamboree, při kterém bojovali 
o putovní meč sv. Jiřího.

„Jsou tu děti z Hustopečí, Poho-
řelic, Vranovic a Uherčic. Přidala se 
k nám i děcka z Modry a Benátek 
nad Jizerou v rámci spolupráce 

našich partnerských měst, a přijedou k nám 
i kamarádi z Rosic u Brna,“  popsal složení 
jamboree organizátor Jan Frank.

„Celý víkend vlastně spočívá v jedné velké 
hře, kdy děti pomocí plnění úkolů 

na stanovištích po celém městě 
a v okolí sbírají body a soupeří 
o putovní meč svatého Jiřího, který 
je patronem skautů. Ten meč si 

pak odvezou domů, do své klubovny, a za rok 
se bude zase bojovat,“ vysvětlil princip víkendu 
Vojtěch Frank.

Disciplíny byly opravdu rozmanité a děti 
při nich zkoušely nejen fyzickou zdatnost, ale 
i logické myšlení a týmového ducha. 

Všechny děti přespávaly v prostorách sálu 
společenského domu, který skautům dalo 
k dispozici Město Hustopeče.  „My skauty 
podporujeme celoročně, protože si myslím, že 
to je velmi potřebná a užitečná činnost, vést 
malé skauty,“ odůvodnil místostarosta Bořivoj 
Švásta.

Celý víkend zakončili v neděli při bohosluž-
bě v kostele sv. Václava. Vzácný meč sv. Jiřího si 
letos nakonec k radosti pořadatelů vybojovala 
družina starších vlčat Netopýři z Hustopečí.

                                                            -nov-

Jamboree skautů v Hustopečích.

puje babiččina zahrádka s bylinkami, lužní les, 
slunná Stráňka Pálava s rostlinami typickými 
pro Pálavu. S Živou vodou sousedí Archeoskan-
zen. Průvodce nám vysvětlil účel jednotlivých 
budov, osvětlujících jednu z nejvýznamnějších 
etap našich národních dějin. Oběd jsme měli 
zajištěný v  restauraci a výborný řízek jsme 
zapili kávou.

Následovala prohlídka s průvodkyní Bazi-
liky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila 
a Metoděje. Bazilika je klenot moravského 
baroka, trojlodní, s bohatě zdobeným inte-

riérem. Patří k nejvýznamnějším poutním 
místům u nás. U příležitosti 1100. výročí úmrtí 
sv. Metoděje v roce 1985 věnoval papež Jan 
Pavel II. bazilice Zlatou růži. Tuto vysokou 
poctu obdrželo jen několik křesťanských chrá-
mů na světě. Zlatá růže je uložena v podzemí, 
které jsme také navštívili. V roce 1990 navštívil 
papež Jan Pavel II. baziliku. Památkou na tuto 
událost je obrovský kříž s jeho znakem, který 
stojí na nádvoří před bazilikou.

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně svazu
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1. liga mužů
družstvo PU V R P K skóre body
1. SKST Mart Hodonín - Stavoimpex 24 21 2 1 0 232:107 68
2. KST SK US Steinerová Choceň z.s 24 15 4 5 0 219:149 58
3. TTC Moravská Slavia Brno 24 16 2 6 0 215:160 58
4. TTC Elizza Praha B 24 14 2 8 0 193:171 54
5. DTJ Hradec Králové B 24 13 4 7 0 202:177 54
6. SKST Baník Havířov B 24 13 3 8 0 195:172 53
7. TJ Ostrava KST B 24 13 1 9 1 187:170 50
8. TJ Agrotec Hustopeče 24 10 1 13 0 178:184 45
9. TJ Sokol PP Hr.  Králové 2 B IMEDA 24 7 2 15 0 161:203 40
10. SKST Warmnis Liberec B 24 7 1 16 0 164:201 39
11. TTC Siko Orlová 24 7 1 16 0 133:208 39
12. AC Sparta Praha 24 4 2 18 0 145:227 34
13. SF SKK EL Niňo Praha C 24 3 1 20 0 126:221 31

SPORT

Stolní tenisty Agrotecu čeká druhá sezóna v prvoligové soutěži 
Spokojený úsměv na tvářích prvoligo-

vých stolních tenistů Agrotecu Hustopeče po 
jejich posledním utkání, ve kterém porazili 
Sokol Hradec Králové, jako by symbolizoval 
vše. Náročný úkol, před kterým jako nová-
ček soutěže stáli, udržení v  soutěži, to vše se 
podařilo splnit. A nebylo to vůbec snadné. 
První liga stolního tenisu je druhou nejvyš-
ší soutěží, hned po profesionální extralize. 
A konkurence je zde velmi silná. Před zahá-
jením soutěže bylo jasné, že v  každém utkání 
musí hráči podat ty nejlepší výkony, aby to 
bylo reálné. Hráči Agrotecu nakonec skončili 
v tabulce první ligy na krásném osmém místě 
s  bilancí 10 vítězství, jedna remíza a 13 porá-
žek. Zejména na domácích stolech byli téměř 
neporazitelní, když dokázali zvítězit v  osmi 
utkáních. Hlavní oporou a tahounem týmu 
byl Antonín Schwarzer, který odehrál téměř 
neskutečnou sezónu. V  první lize nastoupilo 
celkem 112 hráčů a Schwarzer byl šestý nejlepší 
s bilancí 61 vítězství a 17 porážek. V druhé polo-
vině soutěže prohrál pouze pět zápasů. Měl 
naprosto famózní formu a táhl svým výkonem 
i ostatní spoluhráče a celý tým Agrotecu. Velmi 
dobře ho doplňovali i další členové družstva 
Jakub Mesaroš, Lukáš Pavlovský, Petr Dvořá-
ček, Přemek Janoušek a hrající trenér Petr 
Hoferik. Je to další z  velkých úspěchů oddílu 
stolního tenisu Agrotecu Hustopeče a všichni 
v oddíle se těší na další prvoligovou sezonu.

Jan Matlach, předseda TJ Agrotec

STOLNÍ TENIS
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Zleva: Petr Dvořáček, Lukáš Pavlovský, Antonín 
Schwarzer, Jakub Mesaroš a Přemek Janoušek.

Plavu si… ve Fakultním klubu Brno – 2. část 

PLAVÁNÍ

První část našeho ohlédnutí za pátým výro-
čím počátku působení plavců Fakultního klubu 
Brno v Hustopečích jsme věnovali genezi oddí-
lu a nyní se zmíním o prvních krocích nového 
subjektu a o našich tréninkových hodinách. 

Zatímco dosud bylo v Hustopečích obvyk-
lé, že byl striktně oddělen provoz pro výuku 
plavání od provozu pro veřejnost, staly se naše 
tréninky právě tím impulsem, který tuto zave-
denou praxi porušil. Ve většině jiných bazénů 
v republice bylo běžné, že zejména menší 
oddíly pronajímají pro svou činnost jen tako-
vou část bazénu, kterou k tréninku nezbytně 
potřebují. I my jsme začali s podobnou praxí 
a pronajali jsme si pro oddíl dvě dráhy, tedy 
polovinu bazénu, zatímco druhá část vodní 

plochy zůstala sloužit veřejnosti. Protože šlo 
o něco nového a nezvyklého, setkávali jsme 
se zpočátku s nepochopením, odmítnutím, 
protesty a stížnostmi části návštěvníků. 

Někteří, zejména starší lidé, si stěžovali, že 
děti dělají příliš velké vlny, voda cáká, jiní nesli 
nelibě, že nadále není možné plavat na šířku 
bazénu, jiným vadil zvýšený hluk a v neposled-
ní řadě i mé pískání na plavce, hlasité pokyny 
a napomínání nebo povzbuzování. Bylo potře-
ba si na sebe navzájem přivyknout. Snažila 
jsem se, aby se hluk způsobený trénováním 
snížil, návštěvníci si zase zvykli na zvýšený 
pohyb vody v bazénu třeba při nácviku startů 
nebo plaveckého stylu motýlek. 

Postupně si někteří lidé zvolili k návštěvě 

bazénu jiný čas, jiní zase trénující plavce se 
zájmem nejen pozorovali, ale také začali jejich 
tréninky napodobovat, ptát se mě na radu, jak 
se zdokonalit, ba snažit se ze svých pobytů na 
koupališti vytěžit něco pro svou kondici. A tak 
si myslím, že jsme od počátků našeho tréno-
vání zapůsobili i na rozvoj kondičního plavání 
v Hustopečích. Dnes běžně vidíme v Hustope-
čích dospělé, jak si k bazénu přinášejí papírek 
s rozpisem svého tréninku, přilepí si ho na 
startovní blok a pak se jím řídí. Jiní si s sebou 
přinášejí různé pomůcky, které používají plavci 
na zvýšení zátěže – například ploutvičky navlé-
kané na nohy nebo pacičky na ruce – aby zvýšili 
odpor prostředí při pohybu ve vodě.

Hned od počátku naší činnosti se postup-
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ně měnil počet i věkové složení dětí v oddílu. 
Původní skupina osmi dětí se zakrátko rozrost-
la na čtrnáct – to když ti, kteří dosud trénovali 
v Brně, začali dojíždět do Hustopečí. Pro starší 
plavce jsme přidali hodinu tréninku ve středu 
a před mistrovstvími republiky i tréninky ráno, 
před vyučováním. 

V roce 2015 jsem začala jedenkrát týdně, 
v dalším roce pak dvakrát týdně, s výukou 
plavání pro mladší děti, které dosud neumě-
ly plavat. Do kurzu docházelo asi dvacet dětí, 
z toho šest se k nám připojilo, začalo s námi 
chodit na pravidelné tréninky. Nováčci se stali 
členy našeho oddílu, trénují a mají za sebou 
již první závody. Nyní máme registrovaných 
22 členů oddílu a další dva s námi docháze-

jí trénovat. A v této sezóně 2017/2018 popr-
vé došlo k tomu, že v našem oddílu máme 
zastoupeny všechny věkové kategorie. Je tu 
aktivní závodník z kategorie dospělých, našimi 
závodníky jsou starší i mladší dorostenci, star-
ší i mladší žáci a dokonce máme mezi sebou 
i takové plavce, kteří ještě do kategorie mlad-
ších žáků ani nedorostli.

Nyní trénují nejmladší dvakrát týdně dvě 
hodiny, starší mají v týdnu ještě jeden dvouho-
dinový trénink v Hustopečích a jednou týdně 
dojíždějí dorostenci a dospělí do Brna na 
50 metrový bazén. 

K plavání patří neodmyslitelně takzva-
ná suchá příprava, v průběhu minulých let 
jsme hledali její podobu. Praktikovali jsme 

ji zejména na soustředěních, to pochopitel-
ně děláme stále, ale zkoušeli jsme zapojit 
i v týdnech mimo soustředění také hřiště nebo 
tělocvičnu. Nyní již nějaký čas funguje spolu-
práce s místním fi tness clubem – tam zájemci 
z našich plavců docházejí jednou týdně cvičit 
pod dohledem jejich trenéra, který připravuje 
speciální, pro plavce určenou, náplň hodin. 

Zmínila jsem tu plavecká soustředění, tak 
ještě krátce k nim. Zpravidla bývají tři nebo 
čtyři do roka. První je před začátkem nové 
sezóny, koncem srpna nebo počátkem září, 
(když začátek září ještě patří k prázdninám). 
Zpočátku jsme ho organizovali v krytém bazé-
nu v Brně, nyní již několik let ve sportovním 
areálu v Němčičkách. V říjnu potom máme 
další soustředění ve Žďáru nad Sázavou a zde 
se mimo plavání věnujeme hlavně jízdě na 
in-line bruslích na dráze nebo na bruslích na 
ledu. O jarních prázdninách někdy organi-
zujeme lyžařské soustředění a v květnu jsme 
jezdívali na nejdelší pobyt do venkovního 
termálního bazénu ve Štúrově na Slovensku. 

Účast na soustředění není brána jako povin-
nost, jíž se nelze vyhnout, ale děti se tam větši-
nou těší. A to i přesto, že se tam trénuje opravdu 
intenzivně. Děti plavou dvoufázově (tzn. 2 x 
denně) a na těch kratších soustředěních upla-
vou 40 či 50 kilometrů, na déle trvajících roste 
počet uplavaných kilometrů až k 80 nebo 
přes 100. Ba dokonce s námi jezdí i zájemci 
z jiných plaveckých oddílů – na různých poby-
tech s námi byli hoši i dívky z oddílů v Břeclavi, 
Hodoníně, Uherském Brodu a také z Prievidzi 
na Slovensku.

A zda jsme se připravili dobře na to hlavní – 
na závody – o tom zase až v příštím čísle.

Renata Podešťová, trenérka

ŠACHY

Šachisté na konci sezóny
V dubnu skončily šachové soutěže družstev 

dospělých, a tak se jejich závěrečnému zhod-
nocení budeme dnes krátce věnovat.

Naše první družstvo, ŠK Agrotec Husto-
peče A, v  této sezóně hrálo 2. ligu Šachového 
svazu ČR. Po roce sice tuto vysokou soutěž opět 
opouštíme (11. místo z 12 družstev), ale nedá se 
říci, že by byla vysloveně nad naše síly – vždyť 
se nám podařilo porazit vysoko 7:1 pátý celek 
tabulky Kroměříž, nebo 6:2 šesté Staré Město. 
Problémem bylo spíše to, že ne vždy se poda-
řilo dát dohromady tu nejlepší sestavu, což se 
při větším množství přespolních a hostujících 
hráčů samozřejmě stává. A i když se podařilo 
sejít se kompletní, ne všichni hráči se vždy na 
konkrétním zápase potkali s dobrou formou.

Nejlepším hráčem družstva se stal na velmi 
obtížné 1. šachovnici náš odchovanec, FIDE 
mistr Lukáš Kuchynka, který získal 6 bodů 
z  11 partií. Nejvyššího procentuálního zisku 
dosáhl náš host z  Prahy, FIDE mistr Jakub 

Tuma na 2. šachovnici (4,5/6). Z dalších hráčů 
základní sestavy získali nejméně 50% bodů 
ještě Jaroslav Hejný (host z  Vyškova) na 5. 
šachovnici (4,5/9) a Josef Dirgas na 6. šachov-
nici (5,5 z 11). Mezi náhradníky bodovali Luboš 
Kuchynka (4,5/9) a Ctirad Šedý (2,5/4). Za 
povšimnutí stojí i výkon žáka Matyáše Hrád-
ka, který ve třech partiích dokázal na svých 
o několik tříd silnějších dospělých soupeřích 
vyvzdorovat dvě remízy.

Náš klub dále stavěl do Okresního přebo-
ru 1. třídy dospělých dvě družstva. Zatímco 
družstvo B bylo tvořeno zkušenými dospělými 
hráči, nezřídka i hráči ligového áčka, družstvo 
C mělo ve svém středu až na jednu výjimku jen 
samé nadějné žáky z  Šachového kroužku při 
CVČ Pavučina.

B družstvo ŠK Agrotec Hustopeče podle 
očekávání a po zásluze Okresní přebor 1. třídy 
vyhrálo a postupuje do Krajského přeboru 2. 
třídy. Zde bych dal slovo vedoucímu družstva 

Jiřímu Tesařovi: „Statistika celého družstva je 
taková: 10 kol  = 10 vítězství! Do tabulky OP 1. 
třídy zisk 30 bodů = 100%! Skóre = 42 bodů ze 
šachovnic = 84% ze 100% možných! 

Statistika jednotlivých hráčů družstva: 
Nejlepším a nejužitečnějším šachistou ŠK 
Agrotec Hustopeče B soutěže OP 1. třídy Břec-
lavska v ročníku 2017/2018 byl zaslouženě hráč 
2. šachovnice Ctirad Šedý, který získal 9 bodů 
z 10 partií (90% zisk).

Hráč s nejvyšším procentuálním ziskem byl 
Petr Kunc s 8,5 body z 9 partií = 94,44%. 

Výsledky dalších hráčů byly také vysoce přes 
50%: Karel Kočí (6/7), Stanislav Jurák (6/8), 
Vlastimil Urban získal 5/7,  Lucie Kuchynková 
(4,5/6).

Po celou dobu soutěže nám na paty šlapa-
li šachisté z TJ Slavoje Velké Pavlovice A, kteří 
zaznamenali jedinou porážku právě s  naším 
družstvem!“

Při svém premiérovém startu dosáh-

Plavecká soustředění máme několikrát do roka.
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lo žákovské družstvo ŠK Agrotec Husto-
peče C (na první šachovnici vedené svým 
vedoucím) výborného úspěchu. Uhrálo pět 

vítězství z deseti utkání a obsadilo šesté místo 
přesně uprostřed tabulky jedenáctičlenného 
startovního pole.

Nejvíce bodů sice dodal podle očekává-
ní vedoucí družstva Luboš Kuchynka na 1. 
šachovnici (7 bodů z  9 partií), ale nejlepší 
procentuální výsledek uhrál třináctiletý Maty-
áš Hrádek (6,5/8)! Dalšího pozoruhodného 
výsledku dosáhl na obtížné 2. šachovnici stej-
ně starý Martin Vaculík (5/10). Ani ostatní 
hráči základní sestavy se v  těžkých střetech 
s  dospělými soupeři úplně neztratili a zůstali 
jen těsně pod padesátiprocentní hranicí: Na 
4. šachovnici jedenáctiletý Šimon Šebesta 
(3,5/8) a dvanáctiletý Denis Furch (4,5/10) na 5. 
šachovnici.

Sezóna našich družstev byla tedy vcelku 
úspěšná a pozitivním rysem bylo, že se začínají 
prosazovat mladí šachisté. 

Výsledkům naší mládeže, jejíž soutěže 
v měsíci květnu vyvrcholí, se budeme věnovat 
v některém z dalších čísel hustopečských listů.

Luboš Kuchynka, 
předseda Šachového klubu Hustopeče, z.s.

B družstvo získalo v 10 kolech 10 vítězství.

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

Požadujeme: dovršení 18 let v roce 2018, dobrou fyzickou kondici a úsměv :-)
Nutnost absolvování kurzu Záchranářské minimum pro pracovníky vodních areálů - zabezpečí a zaplatí SPOZAM 

(kurz se koná koncem měsíce května). Směnný provoz včetně sobot a nedělí.
Žádosti nebo dotazy prosím zasílejte na proschek@hustopece.cz

SPOZAM

Provozní doba krytého bazénu a sauny ve dnech:

1.5. – úterý - státní svátek ZAVŘENO
8.5. – úterý – státní svátek ZAVŘENO

Od 5. května bude zrušena sobotní otevírací doba krytého bazénu a posilovny. 
Otevírací doba krytého bazénu bude od května pondělí až pátek a neděle.
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Sečení a mulčování trávy 
tel: 608 065 337 

• Vyvenčím a nakrmím vaše psy v době 
dovolené. Poctivost a zodpovědnost. 
Tel.: 773 276 638.

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

Milí občané,

město Hustopeče se zapojilo do projektu 
Audit familyfriendlycommunity, jehož cílem je 
nejen zmapování dosavadních prorodinných 
opatření, ale zejména zjištění, jaká opatření 
v našem městě absentují. To však nezvládne-
me bez vás, bez občanů města. 

Jelikož nám záleží na tom, aby se v Husto-
pečích žilo dobře všem generacím a aby se zde 
utvářelo prorodinné klima, chceme Vás proto 
požádat o anonymní vyplnění krátkého dotaz-
níku pro zjištění skutečných potřeb občanů 
města Hustopeče.

1.  Audit familyfriendlycommunity je 
rozdělen do 8 životních fází, zatrhněte, 
prosím, ke které (kterým) životní fázi 
patříte:
 Těhotenství a narození dítěte
 Rodina s kojencem 
 Malé dítě do 3 let
 Dítě v MŠ
 Dítě školního věku
 Mladý člověk v procesu vzdělávání
 Období po aktivním rodičovství
 (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
 Senioři/ky

2.  Uveďte, prosím, jaký druh podpory ze 
strany města Hustopeče by Vaše rodina 
uvítala? (vyberte např. z oblasti bydlení, 
fi nancí, péče o děti, péče o osoby se specifi ckými 
potřebami, péče o seniory,……)

3.  Uveďte, prosím, jednu věc, kterou podle 
Vás VŠECHNY RODINY v Hustopečích 
nejvíce postrádají:

4.  Máte nějaký nápad, jak udělat 
z Hustopečí obec přátelskou rodině?

5.  Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno 
zlepšení v oblasti trávení volného času:

6.  Můžete a chcete sami něco udělat 
pro zlepšení podmínek života rodin 
v Hustopečích nebo máte zájem podílet se 
na pro-rodinných aktivitách v našem městě? 
Pokud ano, uveďte svůj kontakt.

7.  Co by podle Vás prospělo ke zlepšení 
situace v následujících oblastech, aby se 
Vám v Hustopečích lépe žilo: 
a) bezpečnost ve městě:

b) životní prostředí města

c) odpočinkové zóny ve městě: 

d) provozní doba mateřských škol a družin: 

e) nabídka zdravotních a sociálních služeb: 

f) nabídka volnočasových aktivit pro malé
 i velké:

Prosím o odevzdání vyplněného dotazníku 
do 16. května 2018 na sběrná místa (podatel-
na radnice, podatelna stará pošta, TIC v domě 
U Synků).

Velmi Vám děkujeme za vyplnění dotazníku.
Bc. Michal Vejpustek, 

radní pro sociální oblast

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v měsíci březnu 2018

01.03.1936 Lydie Šalášková
02.03.1929 Bohumil Hönig
02.03.1931 Josef Pančochář
02.03.1938 Zdeněk Doušek
07.03.1930 Anna Straková
07.03.1936 Marie Doležalová
10.03.1936 Ladislav Martinec
13.03.1936 Josef Horák

13.03.1936 Anna Nečasová
14.03.1935 Josef Varmuža
16.03.1929 Vladimír Otřísal
18.03.1931 Jozef Rigó
18.03.1935 Danuše Jančaříková
19.03.1936 Františka Vahalová
19.03.1937 Eva Lízalová
22.03.1931 Anděla Hönigová

25.03.1931 Marie Straková

Oprava jména jubilanta z měsíce února:
23.02.1934  František Růžička.  Tímto se 
omlouváme.

Simona Procházková, 
komise obřadů a slavností
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Vzpomínky

Poděkování

...větší bolesti na světě není,
než žal z náhlého rozloučení ...

Dne 25. května  2018 vzpomeneme 4. smutné výročí 
úmrtí pana Ladislava Sadílka.

S láskou vzpomínají přítelkyně Kristýna s rodinou,
rodiče a bratr s rodinou.

Kdo v našich srdcích žije, neumírá. 

Dne 30.května 2018 vzpomeneme 7. výročí úmrtí 
paní Františky Šebestové. 

Děkujeme všem, kteří s námi s láskou a úctou vzpomínají. 
Rodina Ryšavá a Nováčkova. 

Dne 16. května 2018 by se dožil 70. let 
pan Jan Hübner.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte. Vzpomíná manželka.

Děkujeme všem, kteří se s námi přišli rozloučit 
s paní Marií Zhejbalovou, za květinové dary 
a písemné projevy soustrasti.

Dne 24. března 2018 by se dožil 88 let
Vojtěch Zhejbal.

Děkujeme za tichou vzpomínku. Dcery s rodinami.

Dne 20. května vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 
pana MVDr. Eduarda Boleslava. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

Když umírají rodiče, ztrácíme svou minulost.
Když umírají děti, ztrácíme svou budoucnost.

Viki, k Tvým narozeninám Ti podáváme velkou krásnou 
kytici uvázanou z těch nejkrásnějších , nejvzácnějších 
a nejbarevnějších květů světa, z květů lásky.

Dne 12. května vzpomeneme nedožité 39. narozeniny 
pana Viktora Janoška.

S láskou vzpomíná maminka s rodinou.

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že ve čtvrtek 
29. března 2018  se ve smuteční obřadní síni 
v Hustopečích konalo poslední rozloučení s naší 
drahou zesnulou manželkou, maminkou, sestrou, 
babičkou, švagrovou a tetou,
paní Ivanou Štěpánkovou.

Děkujeme všem za projevenou soustrast a účast na 
posledním rozloučení.
Jménem všech pozůstalých manžel Josef, dcera Iva a syn 
Vratislav s rodinami, bratr Vratislav s rodinou. 

14.04.2018 Evžen Siwek, Karviná
 Ludmila Matykiewiczová, Petrovice u Karviné

14.04.2018 Zdeněk Kosmačka, Šakvice
 Zdeňka Kovaříková, Šakvice 

20.04.2018 Josef Votava, Šakvice
 Ana Luisa Gil Beras, Dominikánská republika

27.04.2018 Antonín Zobal, Hustopeče
 Nikola Akajíková, Velké Němčice

28.04.2018 Ondřej Novák, Přítluky
 Sabina Krůzová, Hustopeče

Bc. Dagmar Kočí, správní odbor

Dne 7. května 2018 by se dožil 75 let 
pan Karel Štěpánek.

Se stálou vzpomínkou manželka Ludmila, 
dcera Andrea a syn Robin s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal na Tebe zapomenout.
Kdo Tě znal vzpomene, kdo měl rád nezapomene.

Dne 23. května vzpomeneme na 1. smutné výročí 
úmrtí pana Zdeňka Vincoura.

S láskou vzpomínají dcery Michaela a Jana.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku na hrob Ti dáme 
a na tebe budeme stále vzpomínat.

Dne 7. května by náš tatínek, dědeček, 
pan Stanislav Kilián oslavil své 84. narozeniny.

S láskou vzpomínají dcery Ludmila, Marie s rodinami
a syn Radek.

Sňatky



DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Městský úřad Hustopeče

• Prohlídka kanceláří vedení města
• Majetkoprávní odbor - realizované investiční
 projekty města
• Beseda s právníkem na téma „Jak volit, volby nanečisto“
• Prohlídka obřadní síně s výkladem matrikářky
• Prezentace odboru životního prostředí, 
 „Třídíme odpady“ zábavnou formou + „ELEKTROVIT“
• Odbor dopravy – BESIP soutěže
• Výklad zkušebních komisařů – možnost zkušebních
 testů autoškoly
• Stavební úřad – fotodokumentace realizovaných staveb
 a zvelebování obcí ve správním obvodu
• Odbor územního plánování – územní studie, fotografi e 
 kulturních památek Hustopečska, vědomostní kvíz

•  Živnostenský úřad – nahlédnutí do historie
 živnostenského podnikání
• Prezentace sociálního odboru zaměřená na
 problematiku mládeže (alkohol, drogy, šikana,
 záškoláctví). Prezentace „Tiché linky“.
•  Přednáška Městské policie na téma – prevence
 kriminality, ukázka vybavení a výstroje strážníků městské
 policie, prohlídka policejního vozu
•  Studio hustopečské televize – seznámení s prací
 moderátora, redaktora, kameramana, apod.
•  Prohlídka muzejních expozic (nová expozice
 „Osvobození 1945“), turistického informačního
 centra a stálé vinařské
 expozice s prohlídkou 
 vinného sklepa. 

23. května 2018  (8:00 - 16:00)
K prohlídce budou obě budovy MěÚ Hustopeče i dům U Synků:
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