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Vážení spoluobčané,

květen přinesl tradiční kulturní a sportovní akce. Při 

Májovém notování se poprvé sešli mladí hudebníci 

a tanečníci z partnerských Základních uměleckých 

škol z Hustopečí, Benátek nad Jizerou a slovenské 

Modry. Věřím, že díky podobným zájmům pomohou 

společně strávené chvíle dětem vzájemně si rozšířit 

obzory a mohou dát šanci kamarádství a přátelství. 

Sobotní program obohatilo rovněž vystoupení 

Hustopečské chasy a souboru Bučnik ze slovenské 

Habovky jako pokračování projektu přeshraniční 

spolupráce. V rámci vzájemné spolupráce 

partnerských měst se uskutečnil tábor pro seniory, 

který na Českomoravské vrchovině zorganizovalo 

město Benátky nad Jizerou.

Desítky rodin se nedaly odradit nepříjemným větrem a přišly si zasadit mandloňový strom na 

pozemek pod rozhlednou.  Již podruhé se na Den rodiny v neděli 15. 5. konalo vysazování nových 

sazenic. Spolu s těmi loňskými jich máme již téměř 300. 

Na radnici se intenzivně pracuje na řadě projektů a řeší se podoba některých ulic. Svoji defi nitivní 

podobu již má ulice Nerudova, nyní, na vzájemných setkáních s občany, řešíme veřejnou plochu na 

ulicích Dvořákova a Tábory. Na ulici Vrchlického je vyprojektováno parkování a část (kolmé stání) 

by se mohla realizovat ještě v tomto roce. Ve spolupráci s obcí Starovice rozpracováváme trasu 

cyklostezky, která by měla vést ze Starovic kolem velkoskladu přes ulici Žižkovu, Tábory, kolem ZŠ 

Komenského až k ZŠ Nádražní. Nyní se jedná s vlastníky pozemků, které nepatří městu, o právu provést 

stavbu. Na hřbitově se začínají dláždit spojovací chodníky ve staré části a v urnovém háji pracovníci 

Městských služeb chystají nová hrobová místa a cesty k nim. Poprvé zasedla nad starším projektem 

rozšíření hřbitova pracovní skupina. Výsledkem bylo rozhodnutí vybudovat další přívod vody směrem 

k urnovému háji. Jinak se celý projekt bude řešit komplexně. Na pomoc vyzveme komisi rady města.

Začátkem května byla městu schválena dotaci na protipovodňová opatření. Kromě nových sirén, 

srážkoměrné stanice, digitálního povodňového plánu pro celý správní obvod získáme nový veřejný 

rozhlas. Ve městě, ale i na ul. Herbenova farma, na nádraží Šakvice nebo za hřbitovem bude rozmístěno 

255 reproduktorů špičkové kvality. Nejmodernější technologie dovolí z ústředny na radnici např. hlásit 

zprávu jenom do ulic, kterých se bude týkat nebo při akcích na náměstí pouštět jako kulisu hudbu. 

Druhý týden v červnu bychom měli znát dodavatele zakázky. Projekt by měl být dokončen tak, aby 

všechny části protipovodňových opatření byly plně funkční od dubna 2017. 

Vážení spoluobčané,

V červnu probíhá již 21. ročník hudebního festivalu Concentus Moraviae; v městské galerii můžete 

zhlédnout výstavu prací výtvarníků Martiny Klakové a Michala Mikuliče. Milovníci rychlých kol jistě 

čekají na závody Agrotec rallye a milovníci koupání zase na otevření koupaliště. Milovníci cykloturistiky 

otestují trasu Krajem André, děti se budou těšit na prázdniny, ale ještě před tím musí zabrat ve škole. 

Všichni se dočkají, protože čas neúprosně běží. 

Hana Potměšilová, starostka města

Širší nabídku publikací a kontakty najdete v zadní ásti asopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz
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odborný asopis pro vinohradnictví, sklepní hospodá ství a obchod vínem 
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Z MĚSTA

Radní se sešli v úterý 3. a 17. května 
2016. Na programu jednání byly opravy na 
městském hřbitově, umístění nového měřiče 
rychlosti, posílení elektřiny na Dukelském 
náměstí, konečná podoba workoutového 
hřiště, opravy ve školách nebo situace v části 
města Herbenova farma. 

V Havlíčkově ulici na příliš vysokou 
rychlost upozorní měřič

V ulici Havlíčkova naproti hřbitovu bude 
nově umístěn informativní měřič rychlosti. 
Rozhodli o tom radní na své schůzi v úterý 
3. května. „Bude tam nainstalován na popud 
občanů. Nelíbí se jim, že řidiči tam jezdí příliš 
rychle,“ zdůvodnil radní Roman Záruba. 

Měřič by se měl v Havlíčkově ulici objevit 
zhruba do měsíce. 

Na hřbitově se začnou dláždit cesty i 
opravovat zeď

Radní také defi nitivně schválili některé 
práce na městském hřbitově. Začnou se 
dláždit veškeré stezky mezi hroby po levé 
straně z pohledu od vstupní brány.

„Schválili jsme také zadávací dokumentaci 
na veřejnou zakázku na rekonstrukci celé 
obvodové hřbitovní zdi,“ doplnil Záruba. 

Projekt na posílení elektřiny na náměstí 
dostal zelenou

Dalším bodem jednání bylo posílení 
elektřiny na Dukelském náměstí. Radní 
odsouhlasili projektovou dokumentaci na 
nová nápojná místa určená především pro 
stánky s občerstvením a produkci na podiu, 

kde již elektřina v minulých letech kapacitně 
nestačila. Práce by měly být hotové do 
Burčákových slavností 2016, které se budou 
konat první říjnový víkend.

Workoutové hřiště je ve výrobě. V červnu 
bude hotovo

Zelenou dostala také konečná vizualizace 
workoutového hřiště. „Nyní jdou prvky 
do výroby,“ informoval Záruba. Na svém 
místě, před krytým bazénem, by měly být 
nejpozději 10. června 2016. Otevření hřiště 
se spojí s ofi ciálním zahájením letní sezóny 
koupaliště, které je naplánováno na 12. 
června. 

Cyklostezka ze Starovic povede až k ZŠ 
Nádražní

Radní města Hustopeče na své schůzi 
projednávali trasu cyklostezky Starovice – 
Hustopeče. Rozhodli, že povede nejen k ZŠ 
Komenského, ale dále k nádraží a k základní 
škole Nádražní. 

„Nyní se cyklostezka bude projektovat,“ 
doplnil místostarosta města Hustopeče 
Bořivoj Švásta. 

V MŠ U Rybiček se budou opravovat 
rozvody

Radní také vybrali fi rmu, která obstará první 
fázi rekonstrukce mateřské školy Na Sídlišti. 
Opravovat se budou rozvody v hospodářské 
části budovy. „Hotovo by mělo být do 15. 
srpna. Rekonstrukce bude stát zhruba 1 600 
tisíc korun,“ informoval Švásta. 

ZŠ Nádražní bude mít novou fasádu
O prázdninách se bude pracovat i na základní 

škole Nádražní. Bude se dělat nová fasáda na 
straně z ulice Nádražní. Do veřejné soutěže se 
však nikdo nepřihlásil. „Tento projekt se ale 
určitě bude realizovat i tak. Firmy oslovíme 
napřímo,“ uvedl místostarosta. 

Radní vybrali dodavatele sportovní haly
Nafukovací hala by na hřišti u ZŠ 

Komenského měla stát v říjnu letošního 
roku. Radní vybrali dodavatele. Stát bude 
přes tři miliony korun. Město zažádalo 
o dotaci z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR.

K zastávkám u Herbenovy farmy povede 
pěšina

Radní se také zabývali bezpečností v části 
města Herbenova farma. Zejména děti, které 
jezdí do školy, se k autobusovým zastávkám 
ve směru od Hustopečí do Horních Bojanovic 
dostanou pouze po krajnici silnice. Město 
proto v tuto chvíli na svých pozemcích upraví 
terén a vybuduje k zastávkám pěšinu. 

„S obyvateli o situaci na Herbenově farmě 
debatujeme už několik měsíců. V této části 
města je neutěšený stav, jsou tam malé děti, 
musí přecházet silnici, je tam nepořádek. 
Problém je, že většina pozemků není 
v majetku města. Třikrát jsme se tam už byli 
podívat. Poslední velké jednání s obyvateli 
se uskutečnilo 20. dubna. Celou situaci 
se snažíme řešit,“ uvedla starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová. 

-jal-

Radní řešili opravy ve školách i situaci na Herbenově farmě

Město Hustopeče ve spolupráci s vinaři ze 
základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Hustopeče iniciovalo vznik dokumentu, 
který jsme nazvali „Hustopečská výzva“. 
Upozorňujeme v ní na to, že připravovaná 
novela Vinohradnického zákona zapomíná na 
malé vinaře, byť se již dlouhá léta diskutuje 

např. o rakouském modelu. 
Text výzvy jsme dokončili v sobotu 30. 

4. a spolu s předsedou ZO ČZS ofi ciálně 
podepsali. Oslovili jsme média, Hustopečská 
výzva putuje na příslušná ministerstva, 
do parlamentu aj. Touto výzvou chceme 
zákonodárcům připomenout, že malovinař 

je důležitým článkem jižní Moravy a má 
právo existovat v podmínkách, které nejsou 
likvidační, ale motivační.

Celé znění výzvy na www.hustopece-city.cz
Hana Potměšilová, 

starostka města Hustopeče

V Hustopečích vznikla výzva podporující malé vinaře

Již po dvanácté zaplnila v pátek 22. dubna 
šedesátka doktorů hustopečský Dům zdraví. 
Přijeli na pravidelný Kongres ambulantní 
chirurgie, který pořádá hustopečský lékař 
Petr Jurák. 

„Je to jedinečný kongres, který se v takovém 
složení jinde v republice nekoná. Ostatní 
chirurgické kongresy jsou spíše určeny pro 
vyšší chirurgii, klinickou v nemocnicích. 
Terénní chirurgie je taková Popelka,“ podotkl 
Jurák. 

Na chirurgickou konferenci do Hustopečí 
se sjíždí přednostové a vedoucí klinik z celé 
republiky. Pravidelným účastníkem je 
například vedoucí I. chirurgické kliniky Brno 
a proděkan lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity Ivan Čapov. Přednášel i letos.

„Letošní přednáška bude věnována novým 
síťkám při operaci břišních kýl. Myslím, že 
takové setkání v menším počtu je přínosné 
v tom, že si chirurgové navzájem sdělí své 
postřehy, zkušenosti a obohacují tím sami 

sebe,“ uvedl Čapov. 
Už druhým rokem v Domě zdraví přednášel 

i významný český kardiochirurg, přednosta 
Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární 
chirurgie IKEMu Jan Pirk. 

„Připravil jsem si velice zvláštní přednášku, 
jejímž tématem jsou pokusy lékařů sami na 
sobě a pokrok medicíny. Je to neuvěřitelné, 
co lékaři na sobě dělali za pokusy. Třeba 
obětovali život, aby prokázali nějaké infekční 
onemocnění. Některé pokusy z 15., 14. století 

Na kongres ambulantní chirurgie přijel i kardiochirurg Pirk
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Zhruba 650 návštěvníků zamířilo ve středu 
27. dubna na Městský úřad Hustopeče 
na Den otevřených dveří. Největší zájem 
prohlédnout si práci úředníků měli školáci. 
Přišlo okolo šesti stovek dětí od školčat až po 
středoškoláky. Nechyběla ale ani skupinka 
seniorů ze Svazu tělesně postižených 
Hustopeče. 

Pro veřejnost se například otevřely 
kanceláře vedení města, kde si mnohé děti 
neváhaly vyzkoušet starostovské křeslo, 
v obřadní síni se pak školáci mohli vžít do 
kůže nevěsty a ženicha, svědků, oddávajícího 
i svatebčanů. „Někteří z nás si tam obnovili 
manželské sliby i po 50 letech,“ uvedla 
za seniory ze svazu tělesně postižených 
předsedkyně Bohumila Defeldová. 

Zajímavé informace se zájemci mohli 
dozvědět i na besedě s městskou právničkou, 
která povídala o obecním zřízení, o volbách 
nebo zastupitelstvu města. Pod dohledem 
pracovníků životního prostředí si pak 
účastníci Dne otevřených dveří vyzkoušeli, 
zda umí správně třídit odpad. 

„Mně se nejvíc líbil živnostenský úřad, kde 
jsme poznávali povolání a rozhodovali, zda 
k němu potřebujeme živnostenský list,“ zmínil 
další z odborů úřadu David Götz ze Základní 
školy Komenského. „Je dobré pořádat takový 
den otevřených dveří, protože pokud jste 
dítě, na úřad se jen tak nedostanete,“ dodal.

Zkušební komisař zase připomněl, jak se 
chovat za volantem auta nebo za řídítky 
kola. Velkým lákadlem byla i návštěva u 
strážníků městské policie. „Viděli jsme tam 
jejich výzbroj. Například vodítko a obojek 
pro odchycené psy, fotopast, obušky, pouta 
i pistoli,“ vyjmenovala žákyně ZŠ Komenského 
Sára Svobodová. 

Ve Stálé vinařské expozici města si děti 
mohly vyzkoušet, zda znají správný postup 
výroby vína. Ti zdatní získali za své znalosti 
odznak mladého vinaře. 

Nemalý zájem byl také o studio Hustopečské 
televize. Děti si mohly stoupnout před i za 
kameru, mohly si vyzkoušet vést rozhovor 
nebo se jen přesvědčit, jak velké teplo je 
před všemi zapnutými světly. „Spíš než 

kameraman bych chtěl být redaktor, abych 
se mohl předvádět,“ usmíval se Adam Kadlec 
ze základní školy Komenského, který si pobyt 
před kamerou užíval.

Na sociálním odboru byl program zaměřený 
na prevenci drog a alkoholu. Připravená 
tam byla například imitace pískoviště 
s poházenými použitými jehlami. Školáci se 
museli rozhodnout, jak by se v takové situaci 
zachovali.

Fotogalerie na www.rajce.net, 
uživatel Hulisty. 

-jal- 

Den otevřených dveří. Lákali strážníci, studio i živnostenský úřad
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V Hustopečích se slavil Den rodin v neděli 
15. května v mandloňových sadech. Utužit 
rodinné vztahy prací na čerstvém vzduchu 
přišlo několik desítek místních – od těch 
nejmenších až po prarodiče. Za hodinu tak 
bylo hotovo. Šedesát výpěstků mladých 
mandloní bylo v zemi. Nový sad vznikl na půl 
hektarovém pozemku na Starém vrchu za 
rozhlednou.

„Dříve tam byly staré stromy, zrovna na 
tomto místě v nejhorším stavu. Rozhodlo se 
proto, že se sto mandloní vytrhá a pozemek 
se zkusí připravit na novou výsadbu. Uvidíme, 

jak se nové sazenice budou ve starém sadu 
chovat,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švásta. 

Mladé stromky vypěstovali pracovníci 
ústavu Mendeleum zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity v Lednici. Z matečných 
stromů, které rostou v hustopečských sadech, 
odebrali očka. Ty pak naočkovaly na podnože 
a o výpěstky se starali několik měsíců ve 
sklenících. Odrůdy mladých mandloní jsou 
původní hustopečské.

Na jejich správnou výsadbu dohlížel bývalý 
vedoucí sadů Rudolf Poslušný. 

„Musíme tam dát hlínu, pak ten stromeček, 

potom takovou černou hlínu, vodu a je 
hotovo,“ shrnula postup sedmiletá Alenka, 
která si společně s rodiči zasadila dvě 
mandloně. 

Některé stromky byly dokonce pokřtěné. 
Čím jiným než hustopečskou mandlovicí.

Z Lednice se letos přivezlo asi 130 mladých 
stromků. Pětasedmdesát z nich už se vysázelo 
v pondělí 9. května. „Loňský pozemek byl 
větší, než kolik jsme měli sazenic. Takže 
některé mandloně jsme tam dosazovali 
letos,“ informoval Švásta. 

Padesát stromků vysázeli pracovníci 
městských služeb, se zbytkem pak pomohli 
žáci Základní školy Nádražní. 

V revitalizaci mandloňového sadu na 
Starém vrchu chce vedení města pokračovat 
i v budoucnu. „Nevíme ale ještě, jakým 
způsobem. Zkoušíme teď nahrazovat starý 
sad novou výsadbou. Uvidíme, jak se stromky 
budou chovat, a podle toho se rozhodneme, 
jak pokračovat dál,“ uzavřel místostarosta.

S výsadbou mandloní se začalo před 
rokem. Původní sady se tehdy rozšířily o 150 
mladých stromků. Loňské horké a suché léto 
nepřežily pouze dva z nich, jarní přímrazky je 
nepoškodily. 

Fotogalerie na www.rajce.net,
 uživatel Hulisty. 

-jal-

Rodiny s dětmi vysázely zhruba 60 nových mandloní
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Na Den rodin se mandloňový sad na Starém vrchu dočkal omlazení.

už jsou z dnešního pohledu legrační, ale asi 
stejný názor na nás budou mít za dvě stě let 
naši potomci,“ představil téma své přednášky 
známý kardiochirurg. 

Jan Pirk jezdí do Hustopečí, či spíše do 
Starovic pravidelně, nejen na pracovní 

setkání. V srpnu si nenechá ujít starovické 
hody. Zdejší region má také projetý křížem 
krážem na kole. 

„Navazují se zde přátelství osobní 
i pracovní. Bez pracovních kontaktů se může 
lékař jen těžko zodpovědně a adekvátně 

starat o pacienty,“ uzavřel Jurák. 
Kongres ambulantní chirurgie pokračoval 

i v sobotu. Lékaři se podívali také do jednoho 
z hustopečských vinných sklípků. 

-jal- 
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Nemocnice Hustopeče, p.o. se stala 
nástupnickou organizací Městské nemocnice 
Hustopeče, p.o. Po vzájemných jednáních 
mezi Městem Hustopeče a Jihomoravským 
krajem došlo od 1.7. 2015 k převedení 
funkce zřizovatele z Města Hustopeče na 
Jihomoravský kraj. 

Postupně byly provedeny všechny nutné 
změny v katastru nemovitostí a v oblasti 
registrace zdravotní péče. Od listopadu 2015 
byl na základě řádného výběrového řízení 
jmenován ředitelem nemocnice Ing. Karel 
Doležal. 

Ještě před koncem roku 2015 byly 
zahájeny rozsáhlé procesy konsolidace 
nemocnice v oblasti druhu a způsobu 
poskytování zdravotní péče obyvatelstvu 
regionu i v oblasti hospodaření. Některé 
z uskutečněných procesů mají dlouhodobý 
charakter a jejich pozitivní účinek se projeví 
za řadu měsíců. 

V průběhu roku 2015 začalo vedení 
nemocnice, za podpory krajského úřadu 
JmK, intenzivní jednání se zdravotními 
pojišťovnami o struktuře poskytované 
zdravotní péče. Vedení nemocnice se podařilo 
obhájit smlouvy na poskytování interní 
lůžkové péče a pohotovostní služby a došlo 
k dohodě o navýšení počtu nasmlouvaných 
lůžek dlouhodobé péče o 24, tzn. ze 70 na 94 
lůžek. To umožnilo zachovat pracovní místa 
dlouholetým zaměstnancům nemocnice 
z pracovišť, která byla nucena ukončit svou 
činnost.

I když situace, ve které jsme se během roku 
2015 nacházeli, byla velmi komplikovaná, 
plně jsme si uvědomovali prioritu naší práce, 
kterou je pacient a kvalita zdravotní péče, 
kterou pacientům poskytujeme. Nemocnice 
pokračovala v udržování získané certifi kace 
z roku 2007 dle ČSN EN ISO 9001:2009. 
Biochemická laboratoř získala certifi kaci 
dle standardů NASKL II. Tyto certifi kace 
jsou dozorovány a udržovány opakovanými 
externími audity a jejich smyslem je neustálé 
zlepšování poskytovaných služeb.

V krátkodobém plánu revitalizace 
nemocnice jsme se zaměřili na stabilizaci 
zaměstnanců a zlepšení jejich pracovních 
podmínek a dále pak na zlepšení prostředí 
vybavení jednotlivých pracovišť nemocnice, 
zvláště oddělení dlouhodobé ošetřovatelské 
péče, které se stává nosným pilířem 
poskytované zdravotní péče v Nemocnici 
Hustopeče, p.o.  

Nový zřizovatel – Krajský úřad JmK poskytl 
nemocnici dotaci na vyrovnání vratek 
zdravotním pojišťovnám za roky 2013 až 
2015, a dále rozhodl o poskytnutí investiční 
dotace na rok 2016 k nákupu potřebných 
přístrojů a stavebních úprav, které povedou 

ke zlepšení kvality poskytované zdravotní 
péče.

Hlavním účelem činnosti nemocnice je 
poskytování zdravotní péče – preventivní, 
diagnostické, dispenzární, léčebné, léčebně 
rehabilitační a ošetřovatelské. Dále pak 
poskytování pohotovostní služby dospělým 
pacientům v rozmezí stanovené zřizovatelem 
– tj. ve všední dny od 15.30 do 22.00 hodin 
a v sobotu, neděli a ve svátek od 8.00 do 20.00 
hodin.

Součástí zdravotní péče jsou i sociální služby 
poskytované hospitalizovaným pacientům 
a v neposlední řadě i zajištění odborné praxe 
studentům odborných škol, získávajících 
vzdělání pro výkon zdravotnických povolání.

Lůžkovou zdravotní péči poskytuje 
nemocnice na 25 lůžcích standardní akutní 
interní péče a 94 lůžcích dlouhodobé péče. 

Interní oddělení
Interní oddělení poskytuje léčbu vnitřních 

onemocnění s výjimkou stavů vyžadujících 
hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. 
Interní oddělení bylo přesunuto do nově 
vybudovaných prostor po jednodenní 
lůžkové péči, pro jejíž poskytování neuzavřely 
pojišťovny s nemocnicí další smlouvu. 

Primářem interního oddělení je MUDr. 
Milan Poul. 

Na tomto pracovišti jsou nejčastěji 
ošetřováni pacienti s diagnózou nezhoubný 
novotvar tračníku, vysoký krevní tlak, 
onemocnění srdce, cukrovka a mozková 
příhoda.

Oddělení dlouhodobé péče
Vedoucí lékařkou oddělení je MUDr. Jitka 

Suská.
Oddělení dlouhodobé péče aktivně 

spolupracuje s interním oddělením, 
specializuje se především na poskytování 
zdravotní péče pacientům, jejichž zdravotní 
stav je stabilizovaný a vyžaduje doléčení 
nebo poskytnutí zejména ošetřovatelské 
a rehabilitační péče. Jsou zde hospitalizovaní 
pacienti po cévních mozkových příhodách 
a onemocněních mozku, pacienti po 
frakturách a po ortopedických operacích, 
pacienti s chronickým onemocněním srdce 
a dalšími onemocněními ze všech lékařských 
oborů.

Pracoviště je tvořeno čtyřmi stanicemi 
v počtu 22 až 24 lůžek.  V roce 2015 
byla vybudovaná stanice č. IV s 24 lůžky 
v prostorách uvolněných po interním 
oddělení. Tato stanice se převážně věnuje 
poskytování rehabilitační péče. 

Na oddělení dlouhodobé péče dochází 
každodenně fyzioterapeut z ambulantního 
provozu rehabilitace, pod jehož vedením 
pracují tři všeobecné sestry s kurzy 
v rehabilitačním ošetřovatelství, které se 
celodenně věnují poskytování ošetřovatelské 
rehabilitační péči na tomto oddělení. 

Pracoviště má k dispozici řadu fyzikálních 
a rehabilitačním metod. Další specializované 
rehabilitační postupy jako je např. 
elektroléčba, vodoléčba atp. mohou být 
dle ordinace lékaře klientům poskytovány 
v ambulantním provoze rehabilitačního 
pracoviště.

Náplní tohoto pracoviště je poskytování 
následné péče, která je zajištěna v rozsahu 24 
hodin denně. 

Pacienta z domácího léčení přijímáme na 
doporučení praktického lékaře. Pacienti 
z jiných zdravotnických zařízení jsou 
překládáni na základě dohody ošetřujících 
lékařů a doporučení je součástí překladové 
zprávy.

Na oddělení ošetřovatelské péče je 
poskytována zdravotnická a ošetřovatelská 
péče v plném rozsahu, kdy denně probíhají 
vizity, potřebná vyšetření, rehabilitace. 

Klademe důraz na dodržování 
antidekubitního režimu, sledování výživy, 
hygieny, vyměšování pacientů, provádí se 
převazy (bércové vředy, dekubity), jsou 
ošetřovány stomie, kanyly, podávány léky, 
infuze, sledovány základní životní funkce 
i psychický stav nemocného.

Při změně zdravotního stavu je možnost 
provedení konsiliárních vyšetření v oborech 
např. neurologie, oční, ORL, chirurgie, 
ortopedie, RHB.

Část pracoviště OOP se specializuje 
na poskytování rehabilitační péče. Je 
zajišťována 2x denně pracovníky, kteří 
se věnují rehabilitačnímu ošetřovatelství 
a spolupracují s fyzioterapeuty 
rehabilitačního oddělení nemocnice.

Strava pro pacienty je připravována 
v nemocniční kuchyni a na oddělení je 
dovážena v transportních nádobách. Podle 
diet je podávána pacientům. Imobilní 
pacienti jsou krmeni lžičkou, event. sondou. 
Pro pacienty, kteří potřebují nebo nemohou 
či nesmí přijímat běžnou stravu, je objednána 
po domluvě s lékařem defi novaná tekutá 
strava – tj. výrobky, které obsahují vysoce 
specifi cké složky výživy např. rozpustnou 
vlákninu, vysoký obsah bílkovin, minerály, 
vitamíny, energii.

Sociální služby zajišťuje sociální pracovnice. 
Sociální pracovnice dochází za pacienty 
na oddělení a spolupracuje s institucemi 
poskytujícími veřejné služby a jiné navazující 
sociální služby. Pravidelně k nám přichází 
dobrovolníci, kteří pořádají různé kulturní 
akce.

V případě zhoršení zdravotního stavu 
pacienta je možný překlad na interní 
oddělení, které poskytuje akutní lůžkovou 
péči v interním oboru s kapacitou 25 lůžek. →

Jak funguje Nemocnice Hustopeče téměř rok od převodu pod kraj?
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Na dopravním hřišti na Lipovce bylo ve 
čtvrtek 5. května živo. Konalo se tam oblastní 
kolo soutěže mladých cyklistů. Celkem 
zápolilo s dopravními předpisy 72 dětí ze škol 
spadajících pod obec s rozšířenou působností 
Hustopeče. V kategorii mladších soutěžilo 10 
družstev, ve starších pak osm. 

„Disciplíny jsou dané mezinárodními 
pravidly. Děti jezdily na dopravním hřišti 
podle předpisů, absolvovaly jízdu na dráze 
s 11 překážkami. Psaly teoretický test, 
zdravotní sestry je vyzkoušely ze zdravovědy 
a musely prokázat, že umí pracovat 
s mapou,“ vyjmenoval dopravní komisař MěÚ 
Hustopeče Petr Pacela. 

„Není to jen o soutěžení a zábavě. 
Zkušenosti, které děti nabydou, si odnesou 
s sebou a mohou je přenášet dál. Na 
soutěž se dlouhodobě připravují, jsou tedy 
vědomostmi vzdělané, umí věci použít 
v praxi, tudíž bych se je nebál pustit do 
provozu,“ zhodnotil krajský koordinátor 
BESIPu Pavel Čížek. 

„Podle mého názoru se opravdu úroveň 
soutěžících zvedá. Myslím si, že zavedení 
dopravní výchovy na základní školy má 

smysl,“ doplnil Pacela. 
Nejvíc vědomostí a dovedností prokázaly 

v mladší kategorii děti ze základní školy 
v Kloboukách u Brna, druhá skončila 
hustopečská škola Nádražní a třetí 
hustopečské gymnázium. Celkově nejlepším 
jezdcem mezi 40 závodníky ve věku 10 až 12 
let byla vyhlášena páťačka Martina Ševčíková 
z Nádražky. Nasbírala nejméně trestných 
bodů. 

„Moc jsem se ani nepřipravovala. Nejtěžší 
se mi zdála jízda zručnosti. Té jsme se prve 
bála, ale pak to bylo docela v pohodě,“ 

shrnula Ševčíková. 
Základní škola Nádražní byla velmi úspěšná 

i v kategorii starších dětí od 13 do 16 let. 
Zvítězila. Druzí skončili žáci ze základní 
školy Zaječí, třetí žáci ze základní školy Velké 
Pavlovice. 

Nejlepším jezdcem starší kategorie se stal 
sedmák Viktor Mnich, opět žák Nádražky. 

Žáci ze ZŠ Nádržní se pilně připravovali. 
Trénovali teorii pomocí počítačových testů 
a den před soutěží si vyrazili vyzkoušet praxi 
přímo na dopravní hřiště. 

Píle se jim vyplatila i před rokem, kdy se 
probojovali až do krajského kola do Vyškova. 

„Mám na starosti všechny oblastní kola 
a následně okresní a krajská, tak mohu 
porovnávat. Mám pocit, že hustopečské kolo 
a obecně Břeclavsko má vysokou úroveň 
soutěží. Jde to vidět na výsledcích a výkonech 
dětí. Je to dáno přístupem nejenom škol, ale 
i organizátorů a městského úřadu,“ uzavřel 
Čížek. 

Soutěž pomohli organizovat i pracovníci 
odboru dopravy z městského úřadu Mikulov 
a Břeclav.                                                                     -jal-

Děti z Nádražky zářily na dopravní soutěži mladých cyklistů

Děti musely prokázat své dovednosti na 
překážkové dráze. 
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Ambulantní péče je poskytovaná 
v interní, kardiologické, diabetologické, 
cévní, gastroenterologické ambulanci, 
chirurgické, ortopedické, urologické 
ambulanci, ambulanci rehabilitační 
a fyzikální medicíny a v ambulanci lékařské 

pohotovostní služby.
V indikovaných případech jsou pacienti 

odesíláni ke specializovaným vyšetřením 
a výkonům na pracoviště jiných nemocnic, 
které potřebná vyšetření provádí např. CT 
pracoviště nemocnice Břeclav, Hodonín, 

pracoviště brněnských nemocnic.
Dále nemocnice využívá služeb některých 

spolupracujících laboratoří pro metody, které 
sama neprovádí.

Vedení Nemocnice Hustopeče, p.o.

Zásah zdravotníků a policistů při dopravní 
nehodě mohli naživo zhlédnout studenti 
Střední odborné školy a středního odborného 
učiliště Hustopeče ve čtvrtek 19. května. Auto 
srazilo cyklistku u dopravního hřiště Lipová. 
Naštěstí jen na oko jako součást preventivní 
akce, kterou pro studenty zajišťovali 
pracovníci Červeného kříže, Police ČR 
a BESIPu.

Nehoda však vypadala natolik věrohodně, 
že několika studentkám se udělalo špatně 
a záchranáři tak museli zasahovat naostro.

„Bylo to poučné. Něco si z toho určitě 
odnesu. Může se to hodit. Už jsme jednou 
takhle s kamarádem pomáhali starému 
pánovi, udělalo se mu špatně, tak jsme mu 
volali sanitku,“ zmínil student Matěj Zálešák.

Zásah u dopravní nehody se dopoledne 
opakoval ještě jednou. To už s odborným 
komentářem, aby přihlížející lépe pochopili, 
co se děje a jak se v takové situaci správně 
zachovat. Nabyté znalosti si pak studenti 
mohli ověřit na stanovištích na dopravním 
hřišti i ve škole.                                                           -jal-

Simulovaná dopravní nehoda byla součástí preventivní akce

Nehoda vypadala natolik věrohodně, že se 
několika studentkám udělalo nevolno.
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Vypustit starou vodu, vyčistit bazény, 
opravit to, co minulou sezónu dosloužilo – 
letní koupaliště se intenzivně připravuje na 
otevření. Letos se žádné větší změny nebo 
novinky nechystají, i tak ale údržbáři mají 
plné ruce práce. 

„Přípravy na léto začaly už v dubnu. 
Postupně jsme začali vytahovat krycí 
polystyreny z bazénů a na začátku května 
proběhly takové největší práce, kdy jsme 
vypustili špinavou vodu z loňska, vyšplíchali 
bazény a vydrhli jsme je chemií,“ popsal 

práce ředitel Sportovního zařízení města 
Hustopeče Martin Lengál. 

Nutná byla také revize tobogánu 
a skluzavky, která je povinná každý rok. Čistily 
se i odtokové kanálky, montovaly se na ně 
lamely, které se přes zimu schovávají, vyčistit 
se musela akumulační jímka v podzemí. 

„Jsou to spíš provozní drobné zásahy. Měli 
jsme tu i řemeslníky na opravu obkladů, 
které byly z loňska vyduté a které už byly 
nebezpečné,“ doplnil Lengál. 

Pracovalo se i na parkovišti před krytým 

bazénem. Opravovala se celá pravá strana 
z pohledu od příjezdové brány. Pokládal se 
na ni nový asfalt. 

„Město našlo prostředky na opravu 
komunikací a použily se právě na tomto 
místě,“ informoval ředitel. 

Vše připraveno by mělo být už na začátku 
června, kdy je v plánu otevřít, přesné datum 
záleží na počasí. Slavnostní zahájení sezóny 
se pak bude konat 12. června. 

Ve stejné datum se bude otvírat také 
workoutové hřiště.                                            -jal-

Přípravy na letní sezónu jsou na koupališti v plném proudu
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Aut stále přibývá a provoz houstne, 
hlavně v centru města. Řidiči navíc mnohdy 
nedodržují základní pravidla. 

Denně projede přes Hustopeče po hlavní 
silnici na tahu Brno – Břeclav 14 tisíc vozidel. 
Počet aut ve správním obvodu Hustopeče 
neustále stoupá. V 28 obcích této spádové 
oblasti je registrovaných asi 45 tisíc vozidel 
na 36 tisíc obyvatel. Pro srovnání v roce 2007 
to bylo o deset tisíc vozidel méně. 

„Všechna vozidla se do Hustopečí sjíždějí za 
lékařskými službami, za nákupy, na úřady či do 
bank. V případě, že řidiči nerespektují aspoň 
základní pravidla, dochází k dopravnímu 
kolapsu, k zácpám a zbytečným konfl iktům,“ 
uvedl Robert Novák z Krizového řízení města 
Hustopeče. 

Aby byla doprava hlavně v centru města 
plynulá, základem je dodržování pravidel 

silničního provozu a respektování dopravního 
značení.

„Pro příklad můžeme uvést nedovolené 
stání v zákazu zastavení nebo parkování 
v úzkých ulicích. Jeden z největších 
nešvarů v centru města je situace, kdy řidič 
osobního vozidla zastaví v úseku označeném 
dopravním značením zákaz zastavení, pustí 
výstražná světla a odskočí si do obchodu 
nebo k bankomatu. V tomto případě dochází 
ke kolapsu dopravy, kdy jej ostatní vozidla 
pracně objíždějí, nebo nemohou projet. 
I když se řidič zdrží v obchodě třeba jen dvě 
minuty, způsobuje dopravní kolaps centra 
města,“ vysvětlil Novák. 

Za zastavení v takovém úseku hrozí řidiči 
ve správním řízení pokuta ve výši od 1500 do 
2500 tisíce korun, od strážníka na místě pak 
pokuta do dvou tisíc. 

Dalším problémem, 
který souvisí s neustále 
narůstajícím počtem aut, 
je parkování motorových, 
přípojných i nemotorových vozidel na 
travnatých plochách. Zvláště u rodinných 
domů.

„Řidiči si často neuvědomují, že travnaté 
plochy prioritně neslouží pro provoz vozidel, 
ale je to veřejné prostranství. Na jednu stranu 
je chápu, že chtějí mít auto co nejblíže svému 
domu, ale nějaká tolerance vůči ostatním by 
tady měla být,“ řekl Novák. 

V případě, že řidiči parkují na travnatých 
plochách, dopouští se neoprávněného 
záboru veřejného prostranství. Ve správním 
řízení může přijít sankce až 50 tisíc korun.

-jal- 

Činnost městské policie. 3. díl: Dopravní situace v centru

Den Země se slaví po celém světě 
22. dubna. Výjimkou nebyly ani Hustopeče. 

Tento svátek si připomínali žáci všech 
základních škol. Okolo 22. dubna si pro ně 
učitelé připravili různorodý program, vždy 

ale ekologicky zaměřený. 
Žáci ze základní a praktické školy například 

navštívili sběrný dvůr. Provázel je jím 
pracovník životního odboru z městského 
úřadu Ondřej Němeček, který si připravil 
výklad o tom, jak se ve městě nakládá 
s odpady a co všechno se třídí.

O pár dní později vyrazily na sběrný dvůr 
i děti ze základní školy Nádražní. Mimo to se 
některé třídy vypravily na výlet k rozhledně 
do mandloňových sadů. 

K rozhledně se vydali i šesťáci ze základní 
školy Komenského. Nešli ale naprázdno, 
po cestě sbírali odpadky. Odpadky v okolí 
Hustopečí sbírali i ostatní žáci z druhého 
stupně, celkem asi 240 dětí. Více o Dni Země 
na ZŠ Komenského se dočtete v rubrice Za 
školními vraty. 

Oslavy uzavřel Den Země na Pavučině
Vyvrcholením oslav Dne Země pak byla 

v neděli 24. dubna tradiční akce na Pavučině. 
Zahájení se jako každý rok odehrálo v režii 
dětí z Mateřské školy U Rybiček.

Pak už se několik desítek návštěvníků, 
které neodradila ani vlezlá zima, rozběhlo 
k jednotlivým stanovištím. Připravili si je 
žáci z Komendy. Děti poznávaly světadíly, 
zkoušely si svůj čich i hmat, mohly pozorovat 
drobné živočichy přes sklíčko lupy nebo 
mikroskopu, třídily odpad a zahrát si mohly 
i kuličkiádu. 

Fotogalerie na www.rajce.net,
 uživatel Hulisty. 

-jal-

Den Země slavili hlavně školáci. U rozhledny i na Pavučině

Dobrovolníci z Apoštolské církve opět sbalí 
nářadí a vyrazí pomáhat do Afriky. Skupina 
pastora hustopečského sboru Karla Fridricha 
letos pojede do Tanzanie. Byla tam už před 
dvěma lety, kdy v masajské stepi budovala 
školu. Tentokrát zamíří do města Moro Goro.

„Měli bychom tam stavět dva samostatné 
byty pro pracovníky v domově pro děti. 
Myslím si, že tam jsou potřeba. Zkušenosti 
z masajské části Tanzanie, kde jsme byli před 
dvěma lety, ukázaly, že je důležité, aby měli 
pracovníci dobré zázemí. Protože do těchto 
míst se za prací nikdo moc nehrne. Zvlášť 
ti kvalitnější,“ uvedl vedoucí výpravy Karel 
Fridrich. 

V Tanzanii budou dobrovolníci od 14. června 
do 1. července. S Karlem Fridrichem poletí 
další tři pracovníci. Pravidelným účastníkem 
afrických výprav je Jan Gavlík, nováčky jsou 
Marián Lokaj z Hodonína a Josef Bráblík 

z Olomouce.
„Letos už vím, že i když se dopředu 

připravujeme a sháníme informace, tak 
až přijedeme, bude zase všechno maličko 
jinak. Ať už v Tanzanii nebo v Zambii, vždy 
nás například překvapil svými vlastnostmi 
stavební materiál. V Africe se nedá všechno 
naplánovat. Zatím se nám ale stavba 
podařila dvakrát zvládnout. Těšíme se, že to 
zvládneme i potřetí,“ svěřil se Jan Gavlík.

„Vyrážím poprvé mimo Evropu. Na jednu 
stranu se těším, na druhou stranu mám 
obavy. Váhal jsem, zda jet, protože mám 
rodinu a malé děti. Nakonec ale zvítězila 
myšlenka jít pomoci do těchto krajin,“ přiznal 
nováček Marián Lokaj, že rozhodování nebylo 
úplně jednoduché. 

Dobrovolnickou misi zastřešuje nadační 
fond Nehemia, který zajišťuje humanitární 
pomoc. Protože však vyráží Karel Fridrich 

do Afriky už potřetí, má větší volnost při 
sestavování týmu i při přípravě celého 
výjezdu.

„Jedeme do Afriky, to už samo o sobě po 
těch zkušenostech, co máme, říká hodně. 
Znamená to, že informace jsou velmi kusé 
a dostat se k nějakým podrobnějším je 
náročné,“ zhodnotil Fridrich přípravu na 
cestu. 

Vloni byl hustopečský tým v Zambii. Stavěl 
tam komunitní centra. Právě druhá cesta do 
Afriky utvrdila dobrovolníky v tom, že budou 
pomáhat v zemích třetího světa i nadále. 

„Je to zážitek, který člověk rád opakuje. 
Klidně bych zkusil i jiné destinace. Uvidíme 
ale, jestli bude o naše služby zájem. 
Nechceme vyrazit někam, kde to nebude 
užitečné. Chceme za sebou vidět výsledek,“ 
uzavřel pastor hustopečského sboru 
Apoštolské církve.                                                  -jal- 

Už potřetí vyrazí pomáhat do Afriky. Letos opět do Tanzanie

Oslavy Dne Země vyvrcholily tradiční akcí na 
Pavučině.
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Svátek maminek je v MŠ U Rybiček 
každoročně vítanou příležitostí pro děti, 
které ukazují své dovednosti, pěvecké 
i dramatické umění, pro rodiče, kteří se nad 
výkony svých ratolestí dmou pýchou, i pro 
paní učitelky, které mohou touto cestou 
veřejnosti prezentovat výsledky své práce.

Ve středu 11. května se začali rodiče ve 
školce scházet už hodně před avizovaným 
začátkem. Diváků zde bývá hodně, a kdo 
chce dobře vidět, mít výhodnou pozici pro 
fotografování či fi lmování, potřebuje přijít 
hodně včas. 

Více než 50minutové vystoupení zahajují 
tři hráčky na fl étny a ukazují maminkám, co 
vše se naučily v kroužku, následuje společné 
vystoupení dětí navštěvujících ve školce 

kroužek angličtiny. Společně zpívají a tančí 
v rytmu anglických písní. Hlavní program je 
postavený na dětském zpěvu, pohybových 
a tanečních číslech. Jsme svědky svatby, 
to si báječnou ženskou bere báječný chlap, 
a country tanců.  Část, kdy každé dítě 
postupně samo přednáší říkanku o nějaké 
květině a jde ukázat na interaktivní tabuli 
její počáteční písmeno, je hodně osobní – 
každá máma v publiku ví, že ta květina je tu 
pro ni, jako nejdůležitějšího člověka na světě. 
Ještěže jí střídá velmi komická část „U vody“. 
Paní učitelky projevily vysokou míru kreativity 
a představivosti – a my mohli zažívat 
uvolněnou radost z kluků v slušivých 
plaveckých dresech skákajících do vody 
a dovádějících mezi vlnkami i obavy, když 

se k nim přiblížil žralok. Mažoretkový 
výstup děvčat ve žluté a zlaté příjemně 
zklidnil atmosféru, krásné tanečnice 
v něžném baletním čísle zářily jako sluníčka. 
Ještě společné zpívání, v pěveckých 
i instrumentálních sólech se střídají holky 
i kluci a doprovází je všichni Motýlci. 

Společně s ostatními maminkami 
a babičkami nostalgicky sledujeme naše 
děti a uvědomujme si, jak ten čas letí. To 
už se k nám hrnou naši maličcí s krásným 
keramickým motýlkem a srdíčkem ušitým 
s velkou láskou pro maminku.

Děkujeme, paní učitelky, za krásné 
odpoledne, za váš čas, energii, kreativitu 
a lásku k našim dětem. 

Beata a Libor Kynclovi

Oslava Dne matek

Tak nám volala babi s dědem, že u nich 
v Hustopečích sázejí rodiče s dětmi 15.5.2016 
zajímavé stromky – mandloně. No, nevím 
– čokoládu s mandlemi sice ještě nejím, 
mandlovičku nepiji (tedy prozatím). Co 
vím ale určitě, že by ten stromeček bez mé 

pomoci nezasadili!

P.S. Moc mě mrzelo, že jsem pak musela 
vrátit tu velikou lopatu, prý jsem ji měla 
jen půjčenou. Na příští sázení proto přijedu 
určitě zase!

Děkujeme za velmi pěknou, zdařilou 
a hlavně prospěšnou akci ke Dni rodin!

M. a V. Galouskovi za jednu z nejmladších 
účastnic (1,5 r.) tohoto sázení, Adrianku 
Galouskovou z Malhostovic, okr.Tišnov.

Děkujeme za akci Sázení mandloňového sadu

Déšť, mlha, tma – právě v takových 
případech, kdy je snížená viditelnost, by 
řidiči i chodci měli dbát na svoji bezpečnost 
na silnicích více než kdy jindy. Například 
tak, že použijí některý z retrorefl exivních 
prvků. „Povinností řidiče je pohybovat se při 
nouzovém stání mimo obec ve vestě nebo 
v nějakém jiném oděvu z retrorefl exního 
materiálu,“ upozornil dopravní komisař MěÚ 
Hustopeče Petr Pacela. 

Výstražné vesty se nyní začínají vyrábět 
podle novelizované evropské normy. Ty 
stávající přesto řidiči měnit nemusí. „Nová 
norma, podle které by se měly vesty vyrábět 
a kterou by měly být označeny, platí až 
pro nové výrobky, které budou zaváděny 
do oběhu. Staré stávající vesty zůstávají 
funkční,“ vysvětlil komisař. 

Označen musí být také útvar chodců. 
Buď vepředu bílým neoslňujícím světlem 

a vzadu červeným, nebo právě některým 
z refl exivních prvků.

Od ledna také přibyla povinnost jednotlivým 
chodcům. A to mimo obec za snížené 
viditelnosti v místě, které není osvětleno. 

„V takovém případě je stanovena povinnost 
mít na sobě aspoň nějaký refl exivní prvek, 
nemusí se jednat přímo o vestu, ale stačí 
pásky, různé přívěsky nebo součásti oděvů,“ 
uzavřel Pacela.                                                          -jal- 

Chodci musí být na silnici vidět. Nezapomínejte na refl exní prvky

PROJEKTY MĚSTA

Ministerstvo životního prostředí ve středu 
4.5.2016 uveřejnilo seznam schválených 
projektů přihlášených v 3., 4., 5. a 7. výzvě 
zaměřených na vybudování či zlepšení 
zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, 
na odstranění starých ekologických zátěží 
a protipovodňová opatření.

Nejvíce žádostí Státní fond životního 
prostředí ČR obdržel na projekty se 
zaměřením na odpady a materiálové toky. 
Fond zde obdržel 465 žádostí a bylo jich 
schváleno 274. Město Hustopeče bohužel 
v této 5. výzvě se svou žádostí na „Rozšíření 
sběrného dvora ve městě Hustopeče“ 
neuspělo. Jakmile však bude vyhlášena další 

vhodná výzva, bude město Hustopeče opět 
usilovat o získání podpory.

Velmi dobrého výsledku jsme však dosáhli 
v rámci 4. výzvy s projektem „Protipovodňová 
opatření města Hustopeče“, který ze 78 
podpořených projektů dosáhl nejlepšího 
bodového hodnocení a bude tak podpořen. 
Celkové způsobilé výdaje tohoto projektu 
činí 4.630.974,- Kč, příspěvek Unie ve výši 70 
% dosáhne částky 3.241.682,- Kč a spoluúčast 
města je vyčíslena na 1.389.292,- Kč.

Projekt je zaměřen na preventivní 
protipovodňová opatření spočívající 

v instalaci lokálního výstražného 
a varovného systému a následnou digitalizaci 
povodňových plánů.  Jeho cílem je napomoci 
správnému posouzení povodňového 
nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů 
v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího 
systému povodňové ochrany. Realizace 
projektu bude ukončena v březnu příštího 
roku.

Eva Bohutínská, projektová manažerka 
města Hustopeče

Město uspělo s žádostí o podporu na protipovodňová opatření



HUSTOPEČSKÉ LISTY 6 • 16

| 8 | 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany 

o součinnost při pátrání:

• Neznámý pachatel v době od 20.00 hodin 
dne 10.5.2016 do 7.30 hodin dne 11.5.2016 
v obci Hustopeče na Dukelském náměstí, 
na veřejném parkovišti (naproti RD čp. 32) 
poškodil zaparkované osobní vozidlo zn . 

Mazda 3, a to tím způsobem, že nezjištěným 
nástrojem poškrábal lak levých zadních 
dveří, čelní sklo, prokopl a promáčkl karosérii 
pravých předních i zadních dveří, ulomil obě 
zpětná zrcátka a auto anténu. 

S případnými poznatky k pachatelům 
uvedených skutků se občané mohou obrátit 

osobně přímo na OOP ČR Hustopeče, Husova 
ulice 7, nebo telefonicky (i anonymně) 
na tel.: 974 632 741, nebo na linku 158. 
Občané mohou také využít Schránku důvěry 
umístěnou na budově OOP ČR Hustopeče, 
vedle vchodových dveří. 

Za projevenou vstřícnost děkujeme. 

Vážená redakce HL, s velkým zájmem jsem 
si přečetla článek „Jan Obšil: Návrat Domů“ 
v HL č.5/2016 od vedoucí Městského muzea 
a galerie Soni Nezhodové. Nejenom proto, že 
moje maminka paní Nečasová (90 let) často 
malíře Jana Obšila vzpomínává, ale v naší 
rodině je příběh kolem jeho „hustopečského 
Betlému“ dobře znám. Ve svém vzpomínání, 
jak jednotlivé fi gurky tvořil, tam Mistr Obšil 
m.j. zmiňuje: „… Tohle je cukrář, udělal 
jsem ho ještě menšího, s neúměrně velkým 
perníkovým koněm…“ Ten cukrář, který se 
tehdy jako jediný neurazil, naopak opravdu 
poděkoval J.Obšilovi za neplacenou reklamu, 
zatímco „ostatní postižení se úplně vzbouřili“, 
byl můj dědeček, cukrář František Nečas, 
který vlastnil cukrárnu na dnešní Mrštíkové, 
tehdejší Dolní Panské ulici. Malíř ho skutečně 
ztvárnil s velikým perníkovým houpacím 

koníkem, který tam byl opravdu hodně 
veliký vzhledem k dědečkovu drobnému 
vzrůstu a jsem přesvědčena, že zdařile 
vystihl i dědečkovu skutečnou podobu.  
Nepsala bych o této příhodě, kdyby nás ještě 
i po tolika desetiletích často nezastavovali 
„staří Hustopečáci“ a stále nevzpomínali 
jak na dědečka Nečase a jeho cukrárnu 
s proslulou zmrzlinou (i přesto, že byla před 
bezmála 60 lety zrušena), tak i na vždy čistou 
a vzorně upravenou babičku, která v ní 
prodávala sladkosti.

Vnučka cukráře Fr.Nečase 
Miloslava Galousková, roz. Nečasová

P.S. Osobně si myslím, že je veliká škoda, 
že výmalba Rolnické záložny, nynější České 
spořitelny, je zakryta a jen doufám, že ne zcela 
a nenávratně zničena.

Reakce na článek z HL 05/2016 „Jan Obšil: Návrat Domů“
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Dne 8. 5. 2016 jsme si pietním aktem 
na hřbitově Rudé armády v Hustopečích 
připomněli 71. výročí, kdy nás osvobodila 
Sovětská armáda a skončila II. světová válka.

Poděkování patří hostům:
• z konzulátu RF atašé panu Sergeji 
Miťajevovi
• poslanci Parlamentu ČR doc. Miroslavu 
Grebeníčkovi
• zástupcům OV KSČM v čele 
s JUDr. Stanislavem Šprtelem
• zástupcům ZO KSČM Hustopeče s paní 
Ludmilou Živnou
• zástupci města Hustopeče místostarostovi 
Bořivoji Švástovi
• panu Christophovi Kepplingerovi, 
předsedovi KPO z Dolního Rakouska
• za Český svaz bojovníků za svobodu Mgr. 

Václavu Vaňkovi
• zástupci Klubu českého pohraničí, 
předsedovi krajské rady Miroslavu Vlašínovi 
a za okresní radu Vlastíkovi Maděrovi
• panu Vadimovi Najbičovi, který přijel uctít 
památku svého strýce pochovaného na 
hřbitově RA v Hustopečích
• zástupcům Česko-ruské společnosti 
vedené předsedou Antonínem Kocmanem
za účast, květin, projevy a zdravice.

Poděkování za vystoupení v kulturním 
programu patří Kristýně Lehůtové za písně, 
které nám stále připomínají boje RA. Svým 
pásmem nás přišli pozdravit studenti 
víceletého gymnázia z Velkých Pavlovic 
s paní profesorkou Janou Lorencovou. Tito 
studenti se zúčastnili soutěže Puškinův 
památník, umístili se na 1. místě a postoupili 

do celostátního kola, které se uskuteční 
v červnu v Praze. 

Poděkování za báseň patří slečně Andreji 
Lehutové. Městskému výboru Hustopeče za 
vyvěšení vlajek a přípravu laviček.

OV KSČM Břeclav za ozvučení. ZO KSČM 
Hustopeče paní Živné za květiny. Harmonikáři 
Jiřímu Fialovi, který nám hudbou zpříjemnil 
posezení v restauraci Zátiší. Vedení 
restaurace za obsluhu a vyhovění termínu. 
Paní doktorce Soni Nezhodové za upřesnění 
správného jména pana Najbičeho. Všem 
občanům, kteří obětovali volný den a přišli 
uctít památku těch, kteří pro nás obětovali to 
nejdražší – své životy.

Děkuje výbor Česko-ruské společnosti 
Břeclav. 

Poděkování 

Divadelní spolek bratří Mrštíků děkuje 
všem, kdo podpořili uvedení muzikálu 
Kdyby tisíc klarinetů v Divadle Boleradice v 
sobotu 21. května. Zvláštní poděkování patří 
městu Hustopeče, obcím Borkovany, Šakvice 
a Žarošice.

Zájem o toto představení převýšil naše 
očekávání a s lítostí jsme museli odmítat 
další zájemce. Samotné uvedení divadla 

Semafor jistě ocenili i nároční diváci 
a dlouhý závěrečný aplaus ve stoje byl 
výrazem poděkování a hluboké úcty 
významným osobnostem českého divadla 
Jiřímu Suchému, Jitce Molavcové a celému 
ansámblu. Ještě jednou všem zúčastněným 
i divákům díky.

Za boleradické ochotníky Jiří Janda

Poděkování 
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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče
Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče

konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ 
Hustopeče

Usnesení (úkol) č. 7/XIII/16: ZM ukládá Vinařské komisi svolat 

schůzi s vinaři podnikajícími ve městě, zástupci města 

a zástupci živnostenského odboru na podání informace 

k podmínkám zajištění akce Otevřené sklepy a podnikání 

ve vinařství a hostinské činnosti.

Usnesení č. 8/XIII/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemkům p.č. 

1249/73, 1249/74, 1249/75 a 1248, a k částem pozemků 

1249/71, 1249/72 a 1247, vše zapsáno na LV č.10001 v 

obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřa-

du pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče 

za účelem zřízení vlakového nákladiště. Minimálně za cenu 

pořizovací.

Usnesení č. 9/XIII/16: ZM neschvaluje kupní smlouvu se 

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

IČ: 27694321 na prodej části pozemku p.č.1689 o výměře 

706 m2 vedeného jako zahrada v obci Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrálním pracovišti Hustopeče v rozsahu dle 

geometrického plánu č.3439-176/2015 nově vytvořené 

parcely č.1689/1 za cenu 450 Kč/m2, náklady na vyhotove-

ní GP a výdaje spojené s převodem pozemku. 

Usnesení č. 10/XIII/16: ZM neschvaluje kupní smlouvu se 

Společenstvím vlastníků domu č.p.729, Komenského 

729/6, Hustopeče, IČ: 29232821 na prodej části pozemku 

p.č.1689 o výměře 706 m2 vedeného jako zahrada v obci 

Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovišti Hustopeče 

v rozsahu dle geometrického plánu č.3439-176/2015 nově 

vytvořené parcely č.1689/1 za cenu 300 Kč/ m2, náklady 

na vyhotovení GP a výdaje spojené s převodem pozemku. 

Usnesení č. 11/XIII/16: ZM neschvaluje vyhlášení záměru pro-

deje části pozemku p.č.1689 o výměře 706 m2 vedeného 

jako zahrada v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálním 

pracovišti Hustopeče v rozsahu dle geometrického plánu 

č.3439-176/2015 nově vytvořené parcely č.1689/1 za cenu 

minimálně dle znaleckého posudku 850 Kč/m2, náklady na 

vyhotovení GP a výdaje spojené s převodem pozemku.

Usnesení č. 12/XIII/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p.č.4542/140 vedeného jako zastavěná plocha 

a nádvoří v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna 

na LV č.10001 zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za 

cenu dle znaleckého posudku minimálně však 1.200,- Kč/

m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem 

pozemku.

Usnesení č. 13/XIII/16: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prode-

je částí pozemků o souhrnné ploše 250 m2 p.č.4542/281 

vedeného jako orná půda, p.č.4542/282 vedeného jako 

zahrada a p.č.4542/223 vedeného jako ostatní plocha, vše 

na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 14/XIII/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru 

budoucího prodeje části pozemku parcela číslo 1348/1 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu nově vy-

tvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 1348/33 o výměře 

15 m2 dle GP č. 3422-31/2015 za kupní cenu minimálně 

980 Kč /m2 s rozvazovací podmínkou dokončením stavby 

/a to předložením dokladu stavebního úřadu o užívání 

stavby a zápisem stavby do katastru nemovitostí/ na 

pozemku města do 5 let od účinnosti smlouvy.

Usnesení č. 15/XIII/16: ZM odkládá schválení vyhlášení záměru 

na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k části 

pozemku p.č. KN 1249/71 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 360 m2,   zapsáno na LV č.10001 pro obec 

Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. 

Podmínkou zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní je: - ověření a doložení souladu 

záměru plánované stavby se stávajícím územním plánem 

města, - doplnění souhlasného stanoviska speciálního 

drážního stavebního úřadu Olomouc k plánované stavbě. 

Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení č. 16/XIII/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje 

části pozemku p.č.1065/1 vedeného jako ostatní plocha, 

zapsaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, a to v rozsahu nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku o výměře 6 m2 

zastavěného nemovitostí č.p 702 jiného vlastníka dle GP 

za cenu minimálně 300 Kč/m2 . Text záměru je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 17/XIII/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje 

části pozemku p.č.285/1 vedeného jako ostatní plocha, 

zapsaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče o orientační výměře 

27 m2 (dle zákresu v příloze). Přesná výměra bude určena 

geometrickým plánem, který dojde k zarovnání hranice 

nově vzniklého pozemku k uliční čáře.

Usnesení č. 18/XIII/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje 

pozemku parcela číslo 376/20 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 50 m2, zapsaného na LV č.10001 pro 

katastrální území Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za 

cenu 300 Kč/m2.

Usnesení č. 19/XIII/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje 

pozemku parcela číslo KN 629/3 vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 27 m2 zapsaného na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za 

cenu 980 Kč/m2.

Usnesení č. 20/XIII/16: ZM schvaluje zpětný bezúplatný převod 

pozemku parcela číslo KN 9521 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna na Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, 

Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 21/XIII/16: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplat-

ný převod pozemku parcela číslo KN 9521 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna od Státního pozemkového úřadu, 

IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 a to po 

dokončení zpětného převodu.

Usnesení č. 22/XIII/16: ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku 

parcela číslo KN 9521 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna od Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, 

Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3.

Usnesení č. 23/XIII/16: ZM schvaluje souhlas se vstupem do 

tělesa nově zrekonstruovaného chodníku na ul. Herbenova 

při napojení stavby „VINAŘSTVÍ JOSEF ŠMUKAŘ“ na 

inženýrské sítě v rozsahu daném PD panu …, Starovičky 

…, PSČ 693 01.

Usnesení č. 24/XIII/16: ZM schvaluje závěrečný účet města 

Hustopeče za rok 2015 a uzavření s vyjádřením: Souhlas s 

celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 25/XIII/16: ZM schvaluje projednání účetní závěrky 

města Hustopeče za rok 2015 a zápis protokolu o jejím 

projednání.

Usnesení č. 26/XIII/16: ZM bere na vědomí v souladu se 

zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., §17 

je RM a ZM předložen závěrečný účet města v rozsahu dle 

zákona.

Soupis podkladů:

• Zpráva – závěrečný účet

• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

• Plnění rozpočtu – exel

• Přehled fi nančního hospodaření organizací zřízených městem 

- součást Zprávy ZÚ

• Inventarizační zpráva a příloha č. 1

• Finanční vypořádání se SR a rozpočty veřejné úrovně

• Výkazy města Hustopeče

• Výkazy organizací zřízených městem Hustopeče (ZŠ 

Komenského, ZŠ Nádražní, MŠ Školní, MŠ Na Sídlišti, CVČ, 

Spozam, Technické služby s.r.o., Městské zdravotnické 

zařízení Hustopeče, a.s. - v likvidaci).

Usnesení č. 27/XIII/16: ZM bere na vědomí, že v souladu s 

vyhláškou č.220/2013 Sb., ke schvalování účetních závěrek 

některých účetních jednotek a v souladu se Směrnicí města 

Hustopeče č. 5/2013 Schvalování účetní závěrky je RM a 

ZM předložena účetní závěrka města v rozsahu dle zákona 

220/2013 Sb. - ke schvalování účetních závěrek některých 

účetních jednotek.

Usnesení č. 29/XIII/16: ZM schvaluje Rozpočtové opatření 

města Hustopeče č. 3/2016, s následující úpravou přílohy 

v položce 8118 (aktivní krátkodobé operace) bude snížena 

o částku 5.000.000 Kč, na konečnou hodnotu 0 Kč.

Usnesení č. 30/XIII/16: ZM schvaluje dodatek č. 13 Základní školy 

Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvkové 

organizace

Usnesení č. 31/XIII/16: ZM schvaluje dodatek č. 11 Základní 

školy Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvkové 

organizace

Usnesení č. 32/XIII/16: ZM schvaluje dodatek č. 9 Mateřské 

školy Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvkové 

organizace

Usnesení č. 33/XIII/16: ZM schvaluje dodatek č. 11 Mateřské 

školy Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvkové 

organizace

Usnesení č. 34/XIII/16: ZM schvaluje dodatek č. 17 Sportovního 

zařízení města Hustopeče, příspěvkové organizace

Usnesení č. 35/XIII/16: ZM schvaluje dodatek č. 26 Centra 

volného času Hustopeče, příspěvkové organizace

Usnesení č. 36/XIII/16: ZM schvaluje dodatek č. 3 Městských 

služeb Hustopeče, organizační složky

Usnesení č. 37/XIII/16: ZM schvaluje dodatek č. 4 Marketingu a 

kultury města Hustopeče, organizační složky

Usnesení č. 38/XIII/16: ZM schvaluje dodatek č. 7 Správy a 

údržby budov města Hustopeče, organizační složky

Usnesení č. 39/XIII/16: ZM schvaluje dodatek č. 4  Městského 

muzea a galerie, organizační složky

Usnesení č. 40/XIII/16: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

města Hustopeče č. 1/2016 o stanovení míst a času, ve 

kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry 

na území města. Text vyhlášky je přílohou zápisu.

Usnesení č. 41/XIII/16: ZM schvaluje Plán rozvoje rodinné 

politiky. Text plánu je přílohou zápisu

Usnesení č. 42/XIII/16: ZM schvaluje podání přihlášky do soutěže 

„Obec přátelská rodině 2015“ vyhlašované odborem 

rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a 

sociální věcí a ČR.

Usnesení č. 43/XIII/16: ZM schvaluje dohodu o partnerství v 

projektu „Svatostánek českého vinařství“ (rekonstrukce 

Gotického hradu v Litoměřicích) mezi městem Litoměřice a 

městem Hustopeče. Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení č. 44/XIII/16: ZM ukládá RM prověřit osvětlení 

přechodů pro chodce.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 38. schůze Rady města Hustopeče konané

dne 19.04.2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/38/16: RM schválila souhlas fi rmě Agrotec a. 

s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ: 00544957 

k pořádání akce Agrotec rally ve dnech 17. – 18. 6. 2016 

a zároveň souhlasí s pronájmem komunikací v majetku 

města pro zajištění pořádání závodů.

Usnesení RM č. 3/38/16: RM schválila souhlas panu … 

k provedení opravy izolace kolem štítové zdi penzionu U 

Radů na vlastní náklady z pozemku města Hustopeče, dvůr 

domu U Synků.

Usnesení RM (úkol) č. 5/38/16: RM schválila umístění dopravní 

značky „Zákaz vjezdu, vjezd povolen majitelům pozemků“ 

směrem k hustopečským rybníkům na křižovatku ulice 

Nerudova – Šafaříkova. Tato značka bude umístěna i na 

všech vjezdech do této lokality.

Usnesení RM č. 6/38/16: RM schválila pachtovní smlouvu s 

Moravskou Agrou a.s. Velké Pavlokvice IČ: 49453394 na 

užívání pozemků p.č.4851/21 a 4851/23 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za roční pachtovné 4.939 Kč + DPH. Smlouva je 

schválena s podmínkou úhrady nájemného za předchozí 

období bezesmluvního užívání těchto pozemků pachtýřem.

Usnesení RM č. 7/38/16: RM schválila znění pachtovní smlouvy 

na pozemky a jejich části o souhrnné výměře 16,4751 

ha v k.ú  Hustopeče u Brna, zapsaných na LV č.10001 u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče na dobu 5 let s 5 letou opcí pro fi rmu 

Zemos a. s., Velké Němčice IČ: 63470381. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 8/38/16: RM schválila nájemní smlouvu s 

Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, 

Husinecká 1024/11a, Praha 130 00, IČ: 01312774 na 

pronájem pozemku p.č.5426/25 vedeného jako ostatní 

plocha, zapsaného na LV č.10003 v obci Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za roční nájemné 

11.890,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 10/38/16: RM schválila pachtovní smlouvu 

s Kamenným vrchem s.r.o., Rokytnice 320, Rokytnice 

PSČ 76321, IČ: 29216885 na propachtování pozemku 

p.č.5453/35 a částí pozemků p.č.5453/39 a 5453/40 o 

souhrnné výměře 21.457 m2 s pětiletou výpovědní dobou 

za roční pachtovné 4881,-Kč + DPH. 

Usnesení RM č. 11/38/16: RM schválila nájemní smlouvu 

s …, Žižkova …, Hustopeče na pronájem části 

pozemkup.č.1065/1 o výměře 73 m2 v k.ú. Hustopeče u 

Brna, zapsaného na LV č.10001 za roční nájemné 1.460 Kč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 12/38/16: RM schválila pachtovní smlouvu s …, 

Školní …, Hustopeče na užívání pozemku p.č.5593/245 

vedeného jako zahrada v k.ú. Hustopeče u Brna na LV 

č.10001 za roční pachtovné 484 Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 13/38/16: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku „ Rozšíření sběrného dvora 

ve městě Hustopeče – stavební část“ uchazeče H a S t, 

spol. s.r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 

25325043. 

Usnesení RM č. 15/38/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo 

na stavbu „Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče 

– stavební část“ s fi rmou H a S t, spol. s.r.o. se sídlem 

Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043 za částku 

1,794.059,- Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 16/38/16: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku „ Rozšíření sběrného 

dvora ve městě Hustopeče – dodávka zařízení“ uchazeče 

AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, 

IČ 00544957. 

Usnesení RM č. 18/38/16: RM schválila uzavření kupní smlouvy 

na dodávku „Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče 

– dodávka zařízení“ s uchazečem fi rmou AGROTEC a.s. se 

sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957 za 

částku 1,490.500,- Kč bez DPH 

Usnesení RM č. 19/38/16: RM schválila zadávací dokumentaci na 

veřejnou zakázku „Dodávka a montáž přetlakové sportovní 

haly“ 

Usnesení RM č. 20/38/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů 

na podání nabídky a prokázání kvalifi kace na veřejnou 

zakázku „Dodávka a montáž přetlakové sportovní haly“: 

1) ESA Interplan s.r.o. se sídlem Fáblova 520, 533 52 Staré 

Hradiště, IČ 25250272 

2) TECHTEX s.r.o. se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 

8, IČ 25927329 

3) ROYAL TECH, s.r.o. se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, 

Polabiny, IČ 27558657 

4) STAVSPORTPRAHA s.r.o. se sídlem Eichlerova 176/11, 155 00 

Praha 5, IČ 01388274 

5) MIBOSPORT Praha, s.r.o. se sídlem Školní 1038, 252 28 

Černošice, IČ 27603466 

6) Interhall s.r.o. se sídlem 28. října 1260, 282 01 Český Brod, IČ 

28476328 

Usnesení RM č. 22/38/16: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových 

opatření města Hustopeče“ pro Dílčí plnění 1: Zpracování 

digitálního povodňového plánu: 

1. ENVIPARTNER, s.r.o. se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno – 

Štýřice, IČ 28358589.

Usnesení RM č. 23/38/16: RM schválila umístění uchazečů na 

dalších místech v hodnocení veřejné zakázky „Realizace 

protipovodňových opatření města Hustopeče“: pro Dílčí 

plnění 1: Zpracování digitálního povodňového plánu

2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 

150 56 Praha 5, IČ 47116901

3. HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. se sídlem U Sadu 13, 162 00 

Praha 6, IČ  61061557

Usnesení RM č. 24/38/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo 

„Realizace protipovodňových opatření města Hustopeče“ s 

vítězným uchazečem na Dílčí plnění 1: Zpracování digitál-

ního povodňového plánu s fi rmou ENVIPARTNER, s.r.o. se 

sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČ 28358589 za 

částku 77.000,- Kč a to po uplynutí lhůty k podání námitek 

proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 28/38/16: RM schválila vyloučení uchazeče 

VIN METAL, s.r.o. se sídlem Mladoboleslavská 7, 109 00 

Praha, IČ 28178271 z hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Workoutové hřiště a fi tness prvky“ pro nesplnění 

podmínek zadání 

Usnesení RM č. 29/38/16: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku „Workoutové hřiště a fi tness 

prvky“ uchazeče COLMEX s.r.o. se sídlem Kubelíkova 

1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 29037221 

Usnesení RM č. 31/38/16: RM schválila smlouvu o dílo s DEOU 

Energetickou agenturou, s.r.o., Benešova 425, Modřice 

664 42, IČ: 41539656 na provedení technické pasporti-

zace objektů města k zjištění možností úspor energií za 

cenu 14.000,-Kč + DPH/objekt. Týká se to těchto budov 

města: Společenský dům Herbenova, Sportovní hala 

Šafaříkova, ubytovna Mostař, Kino Pionýr, Základní škola 

Hustopeče, Nádražní, Základní umělecká škola Nádražní i 

Komenského. 

Usnesení RM č. 32/38/16: RM schválila záměr pronájmu části 

pozemku p.č. 1255/2 o výměře 10 m2 vedeného jako 

ostatní plocha na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravký 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení RM č. 33/38/16: RM schválila kupní smlouvu s 

Technickými službami Hustopeče s.r.o., Dukelské nám. 2/2, 

Hustopeče, IČ: 25550683 na odkoupení souboru strojů za 

cenu 89.339,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 34/38/16: RM schválila dohodu o skončení 

smlouvy o spolupráci při prodeji vstupenek ze dne 

17.10.2008 s Národním divadlem Brno, příspěvkovou orga-

nizací se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno, IČ 00094820 

včetně Dodatku č. 1 ze dne 08.07.2009. 

Usnesení RM č. 35/38/16: RM schválila smlouvu o distribuci 

vstupenek na Slavnosti piva Břeclav s YES, for YOU a.s. 

se sídlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž. IČ 

29191602. Text smlouvy včetně podmínek je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 37/38/16: RM schválila licenční smlouvu na 

poskytnutí nevýhradní licence na odehrání tří představení 

divadelní hry Tlustý prase za 215,50 USD + 600,- Kč s 

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agenturou, z.s. se 

sídlem Krátkého, 190 03 Praha 9, IČ 65401875 

Usnesení RM č. 38/38/16: RM pověřuje starostku podpisem 

smlouvy o dílo s podnikatelem Čaba Haga, IČ 13880021, 

Gen. Peřiny 1298/16, 693 01 Hustopeče, na zadláždění 

přístupové plochy k hrobu rodičů T. G. Masaryka za cenu 

24.120 Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 13.04.2016 s 

termínem ukončení prací do 30.06.2016.

Usnesení RM č. 39/38/16: RM schválila objednání opravy 

překopu ul. Kurdějovská u spol. Stavba a údržba silnic s. r. 

o. Břeclav, IČ 26264081, Riegerova 37, 690 02 Břeclav za 

cenu 6.786,65 Kč. 

 Usnesení RM č. 40/38/16: RM pověřuje starostku podpisem 

smlouvy o dílo se společností Stavba a údržba silnic, s. r. 

o., IČ 26264081, Riegerova 37, 690 02 Břeclav, na opravu 

vybraných komunikací za cenu 326.723,20 Kč bez DPH dle 

přiloženého seznamu. 

Usnesení RM č. 41/38/16: RM pověřuje starostku podpisem 

smlouvy o dílo se spol. ASFALTEROS, s. r. o., IČ 29269997, 

Záhřebská 2464/2, Brno 16, na opravu komunikací za cenu 

123.728 Kč bez DPH dle přiloženého seznamu. 

Usnesení RM č. 42/38/16: RM pověřuje starostku podpisem 

smlouvy o dílo se společností Stavba a údržba silnic, s. r. 

o., IČ 26264081, Riegerova 37, 690 02 Břeclav, na opravu 

parkoviště u koupaliště za cenu 395.081 Kč bez DPH, dle 

cenové nabídky ze dne 8.4.2016. 

Usnesení RM č. 43/38/16: RM schválila nabídku společnosti 

Viadesigne s.r.o., IČ 27696880, se sídlem Na Zahradách 

1151/16,  690 02 Břeclav na zhotovení projektové 

dokumentace  parkovišť včetně dopravní analýzy na ulici 

Vinařská za cenu 113 026,10 Kč vč. DPH.

Usnesení RM č. 45/38/16: RM schválila záměr pachtu pozemků 

p.č.5593/390 a 5593/100, zapsané na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.

Usnesení RM č. 46/38/16: RM bere na vědomí zápis z vinařské 

komise ze dne 31.3.2016. Zápis je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 47/38/16: RM ukládá vinařské komisi svolat 

setkání hustopečských vinařů se zástupci Městského úřadu 

Hustopeče (OŽÚ + SÚ) pro dohodnutí a určení podmínek, 

které musí být splněny pro možnost zpřístupněné 

otevřených sklepů. 

Usnesení RM č. 48/38/16: RM ukládá vedení města svolat pra-

covní jednání k problematice omezení dopravního provozu 

v ulici Na Hradbách za účasti Městské policie, odboru 

dopravy MěÚ a vinařské komise. 

Usnesení RM č. 51/38/16: RM schválila pravidla prázdnino-

vého provozu v mateřských školách v Hustopečích. MŠ 

Hustopeče, Na Sídlišti 5 bude otevřena od 1. července do 

31. července 2016. Po zbytek prázdnin bude uzavřena. MŠ 

Hustopeče, Školní 25 bude otevřena od 1. srpna do 24. 

srpna 2015. Po zbytek prázdnin bude také uzavřena. 

Usnesení RM č. 52/38/16: RM schválila vyřazení majetku 

ZŠ Komenského v hodnotě 127 652 Kč. Jedná se o 

neopravitelný majetek, případně opravitelný, ale cena 
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opravy převyšuje 80% hodnoty majetku. Tato skutečnost je 

doložena protokoly z opraven - dokumenty jsou k dispozici 

na FO. 

Usnesení RM č. 53/38/16: RM schválila výsledky hospodaření 

příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město 

Hustopeče. Zlepšený hospodářský výsledek bude použit 

k úhradě ztrát z minulých let, zbývající část k tvorbě 

rezervního fondu. V případě Základní školy Hustopeče, 

Komenského, bylo rozhodnuto takto: 

V letech 2016 – 2018 budou omezeny běžné výdaje příspěvkové 

organizace tak, aby bylo možno ročně uspořit cca 300 

000 Kč bez narušení chodu organizace. Ředitel organizace 

čtvrtletně po uzavření účetních výkazů předloží zřizovateli 

konkrétní čtvrtletní úsporu. Hospodaření a účelovost 

výdajů bude průběžně prověřováno interním auditem. 

Výsledky hospodaření ve struktuře:
 hlavní činnost  hospodářská činnost  celkem 

ZŠ Komenského
 - 591.594,66  3.862,49 - 587.732,29 

ZŠ Nádražní
 - 92.220,55 123.302,00 31.082,45 

MŠ Školní
 45.745,44   45.745,44 

MŠ Na Sídlišti
 52.227,72   52.227,72 

Centrum volného času
 - 23 577,54  119 755,58 96 178,04 

Sportovní zařízení
 375.791,34  375.791,34 

Usnesení RM č. 54/38/16: RM schválila zadání zpracování do-

kumentace studie v rámci akce: Návrh krajinářských úprav 

v lokalitě Křížový kopec, dle nabídky fi rmy Zahradní a 

krajinářská architektura, Ing. Veronika Huková, Dlouhá 33, 

Klobouky u Brna, IČ 75185351, v ceně 23.600 Kč, vč. DPH. 

Usnesení RM č. 55/38/16: RM schválila pokácení severní višně 

rostoucí na pozemku p. č. KN 870/4 před rodinným domem 

č. 32 na ul. Šafaříkova v následujícím období vegetačního 

klidu. Rada města nesouhlasí s pokácením jižní višně. 

Žádost a bližší popis stromů jsou přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 56/38/16: RM ukládá zpracovat a předložit 

projekt na úpravu navýšení kapacity a výkonu technologie 

teplé vody na penzionu Žižkova 1, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 57/38/16: RM schválila uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v 

oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací mezi městem Hustopeče, IČ 00283193, se 

sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2 a městem Klobouky 

u Brna, IČ 00283258, se sídlem nám. Míru 169/1, 691 

72 Klobouky u Brna, Za výkon této činnosti je sjednána 

odměna, která bude příjmem rozpočtu města Hustopeče, a 

to ve výši 11.500 Kč za každé zahájené správní řízení. Text 

smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 58/38/16: RM schválila žádost o poskytnutí 

prostor zdarma v zasedací místnosti radnice Hustopeče pro 

uspořádání tiskové konference na téma: Seriál horských 

kol Kolo pro život a cyklo závod Hustopeče AGROTEC tour 

ŠKODA AUTO, a to v termínu 26. 4. 2016 od 09:00 hod. 

Usnesení RM č. 59/38/16: RM schválila na základě žádosti o bez-

platném zapůjčení prostor obřadní síně města Hustopeče 

za účelem slavnostního předání maturitních vysvědčení ve 

středu 1. 6. 2016 v 17:00 a v 18:00 hodin. 

Usnesení RM č. 60/38/16: RM schválila zápůjčku sportovního 

areálu "Lipovka" pro akci Sportovní den dětí v rámci 

projektu ČUS " Sportuj s námi" a to na pátek 13. 5. 2016 v 

čase od 8 do 12 hodin za běžné nájemné 100 Kč/hod. 

Usnesení RM č. 61/38/16: RM schválila úpravu ceníků pronájmu 

„staré“ posilovny ve sportovní hale, za účelem provozování 

cvičení. Cena za pronájem by byla 200 Kč za hodinu, 

Usnesení RM č. 62/38/16: RM schválila úpravu ceníků pronájmu 

posilovny na bazéně za účelem poskytování individuálních 

fi tness lekcí a cvičení. Jedná se o pronájem každou sobotu 

dopoledne, kdy není posilovna pro veřejnost otevřena a 

není tak narušen běžný provoz pro veřejnost. Cena 100 Kč/

hodina, minimálně však 300 Kč.

Usnesení RM č. 63/38/16: RM schválila připravit změnu 

smluvních podmínek pronájmu venkovních stánků s ob-

čerstvením v areálu venkovních koupališť SPOZAM. Návrh 

je stálá platbu 50.000 Kč za sezónu a stánek, ale hranice, 

při jejímž překročení se bude doplácet, bude snížena na 

30.000 návštěvníků za sezónu. 

Usnesení RM č. 64/38/16: RM schválila souhlas s vjezdem všech 

doprovodných a technických vozidel organizátora a pořa-

datele fi rmě Agrotec a. s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 

Hustopeče, IČ: 00544957 v rámci prořádání akce Agrotec 

Rally 2016 do prostor Dukelského náměstí v době konání 

akce ve dnech 17. – 18. 6. 2016. 

Usnesení RM (úkol) č. 65/38/16: RM ukládá svolat pracovní 

skupinu k využití objektu Sýpky na příští týden, s cílem 

zajištění stabilizace objektu, a jeho dalšího využití pro 

město.

Usnesení RM (úkol) č. 67/38/16: RM ukládá připravit návrh 

soutěže na zadání studie generelu dopravy ve městě 

Hustopeče s výhledem rozvoje alespoň na 10 let.

Usnesení RM (úkol) č. 68/38/16: RM ukládá připravit posouzení 

možnosti pořízení a následného využití skútru do 125 ccm 

pro činnost městské policie.

Usnesení RM (úkol) č. 69/38/16: RM ukládá svolat pracovní 

skupinu k přípravě a úpravě projektu hřbitova Hustopeče. 

Do skupiny pozvat i zástupce RM.

Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané

dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/39/16: RM schvaluje zadání zpracování studie 

na opravu a využití objektu Sýpky v ulici Na Hradbách ing. 

arch. ....

Usnesení RM č. 4/39/16: RM schválila dodatek ke smlouvě na 

realizaci Workoutového hřiště, kterou se upřesňuje:

- změna barvy konstrukce hřiště, aby odpovídala barvám na 

SPOZAMU (upřesní p. Homola)

- změna výměry a barvy pryžové dlažby pod prvky hřiště, 

s navýšením ceny o 3.385 Kč + DPH

Usnesení RM č. 6/39/16: RM schválila nákup jednoho kusu 

informativního měřícího zařízení, včetně statistického 

modulu a montáže, od společnosti GEMOS CZ spol. s.r.o., B. 

Smetany 1599, Čelákovice, IČ 25065238 za částku 57.209,-

Kč včetně DPH. 

Usnesení RM č. 7/39/16: RM schválila instalaci el. zásuvky na 

sloup veřejného osvětlení pro připojení informačního 

měřícího zařízení. Instalace bude provedena společností 

Zdeněk Rybář IČ: 65367774, Hustopeče, Nerudova č. 34, za 

částku do 5.000,-Kč včetně DPH. 

Usnesení RM č. 8/39/16: RM schvaluje odvolání pana … z po-

zice předsedy Komise pro životní prostředí a zemědělství, 

z důvodu nefunkčnosti komise, a schvaluje novou předsed-

kyni komise paní ... Zbývající složení komise se nemění.

Usnesení RM č. 9/39/16: RM schválila smlouvu o dílo s DEOU 

Energetickou agenturou, s.r.o., Benešova 425, Modřice 664 

42, IČ: 41539656 na provedení technické pasportizace 11 

objektů města k zjištění možností úspor energií za cenu 

133.000,-Kč + DPH. 

Usnesení RM č. 13/39/16: RM schválila souhlas s projektovou 

dokumentací projektanta Ing. …, Staňkova …, Brno, 

PSČ 612 00, na stavbu „Rodinný dům manželů …“ v ul. 

Kuberova na pozemku p. č. 5845/13, v k. ú. Hustopeče 

u Brna, investorům manželům …, Školní …, Velké 

Němčice, PSČ 691 63 jako vlastník sousedního pozemku 

za podmínky nenarušení stávající asfaltové komunikace. 

Toto vyjádření je pro potřeby stavebníka při jednání se 

stavebním úřadem. 

Usnesení RM č. 14/39/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se 

stavbou sjezdu a přípojek inženýrských sítí na pozemcích 

města parc. č. 4544/252 a 4544/228 v k. ú. Hustopeče u 

Brna dle PD projektanta Ing. …, Staňkova …, Brno, PSČ 

612 00, pro stavebníky manžele …, Školní …, Velké 

Němčice, PSČ 691 63, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, 

splatnou před podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 15/39/16: RM odkládá schválení souhlasu se 

změnou stavby před dokončením na stavbu „Polyfunkční 

dům – kanceláře se zázemím a bytová jednotka“ v ul. 

Janáčkova na pozemku parc. č. 52 dle předložené PD 

vyhotovené projektantem ATELIÉR ZLÁMAL, Vídeňská 13, 

639 00 Brno, pro spol. COMPREX, s. r. o., Vrbovecká 1228/6, 

635 00 Brno a to do doby vyjádření městského architekta a 

Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Hustopeče. 

(Toto vyjádření se vydává pro potřeby jednání u stavebního 

úřadu.) 

Usnesení RM č. 16/39/16: RM schválila souhlas s přesunutím 

sloupu elektrické přípojky z pozemku parc. č. 1348/31 v k. 

ú. Hustopeče u Brna vlastníka …, Nádražní …, 693 01 

Hustopeče na pozemek parc. č. 1348/1 v k. ú. Hustopeče 

u Brna. Realizace stavby včetně projektové dokumentace 

a revizní zprávy bude na náklady žadatele, o čemž bude 

sepsána smlouva. 

Usnesení RM č. 17/39/16: RM schválila souhlas s odstraněním 

betonového sloupu a umístěním konzoly na podporu 

závěsného kabelu elektrického vedení na budově na po-

zemku parc. č. 1360 v k. ú. Hustopeče u Brna vlastníka …, 

Nádražní …, 693 01. Realizace stavby včetně projektové 

dokumentace a revizní zprávy bude na náklady žadatele, o 

čemž bude sepsána smlouva. 

Usnesení RM č. 18/39/16: RM schválila souhlas s prodloužením 

veřejného vodovodu ke stáji Valkýra přes městské pozemky 

parc. č. 3824/1, 3799/1 a 3922/1 v k. ú. Hustopeče u 

Brna pro žadatele …, Větrná …, Hustopeče. Projektová 

dokumentace bude předložena k posouzení. 

Usnesení RM č. 19/39/16: RM pověřuje vedení města projednat 

se společností VaK Břeclav a.s., možnosti propojení veřej-

ného vodovodu na ulici Nerudova a Šafaříkova. 

Usnesení RM č. 20/39/16: RM schválila souhlas s vybudováním 

parkovacího stání ze zatravňovací dlažby o rozměrech 1,2 

m x 6 m na části pozemku parc. č. 4542/2 v k. ú. Hustopeče 

u Brna před rodinným domem č. o. … na ul. Ludvíka 

Svobody p. …, bytem Ludvíka svobody …, Hustopeče, 

PSČ 693 01, dle předloženého návrhu umístění a to na 

náklady žadatele, který si vyžádá vyjádření vlastníků sítí a 

vyřídí potřebná povolení. 

Usnesení RM č. 21/39/16: RM schválila souhlas s PD č. 26/16 

projektanta …, Dlouhá …, Hustopeče, PSČ 693 01, na 

stavbu „Vinný sklep – nástavba a stavební úpravy“ pro 

stavebníka …, Jiráskova …, Hustopeče, PSČ 693 01. 

Usnesení RM č. 22/39/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu 

se stavbou přípojek inženýrských sítí pro stavbu „Vinný 

sklep – nástavba a stavební úpravy“ se stavebníkem …, 

Jiráskova  …, Hustopeče, PSČ 693 01, s vratnou kaucí ve 

výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Smlouva 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 23/39/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

záměr budoucího prodeje části pozemku p.č. 422/77 o 

výměře 33,8 m2 vedeného jako ostatní plocha, zapsaného 

na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče. 

Usnesení RM č. 24/39/16: RM schválila souhlas k PD vyhotovené 

projektantem Ing. … na akci „Novostavba RD včetně 

přípojek parc. č. 1559 v k. ú. Hustopeče u Brna“ pro staveb-

níka paní …, č. p. 58, 693 01 Kurdějov. 
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Usnesení RM č. 26/39/16: RM schválila Nájemní smlouvu s paní 

…, Kurdějov 58 na pronájem části pozemku parc. č. 1559 

v k. ú. Hustopeče u Brna na němž se nachází přístupový 

chodník k ZUŠ Nádražní. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 27/39/16: RM pověřuje vedení města jednat s 

vlastníkem pozemku parc. č. 1559 v k. ú. Hustopeče u Brna 

o možnosti odkoupení části pozemku, na němž se nachází 

přístupový chodník k ZUŠ Nádražní. 

Usnesení RM č. 29/39/16: RM schválila souhlas se Smlouvou 

o souhlasu se stavbou sjezdu a vodovodní a kanalizační 

přípojky na pozemcích města pro stavbu "Novostavba 

prodejních a skladových prostor - Hustopečská mandlárna" 

parc. č. 117 a 118 v k. ú. Hustopeče u Brna, pro inves-

tora Hustopečská mandlárna s. r. o., Nerudova 299/24, 

Hustopeče, PSČ 693 01, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, 

splatnou před podpisem smlouvy. 

Usnesení RM č. 30/39/16: RM schválila souhlas s PD Ing. arch. 

… k akci „ STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU ZDRAVÍ“ pro investora 

DŮM ZDRAVÍ, spol. s r. o., Brněnská 390/9, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 32/39/16: RM neschválila souhlas s PD č.15-09 

projektanta Ing. …, Drbalova …, Tišnov, PSČ 666 01, na 

stavbu „Bytové domy G5, G6, G7, G8, G9 Hustopeče lokalita 

Záhumenice, parc. č. 4542/246, 4542/318“ pro investora 

Němec Jiří stavitel, s. r. o., Vídeňská 145/125A, Brno, 

PSČ 619 00. Jedná se o příliš velkou hmotu, navrhujeme 

vypustit objekt SO 03 a požadujeme doložit zajištění a 

vybudování dostatečného počtu parkovacích míst pro 

obyvatele plánovaného domu.

Usnesení RM č. 33/39/16: RM schválila dodatek č. 1 k nájemní 

smlouvě s …, Alšova …, Hustopeče, IČ 65767369, na pro-

nájem nebytových prostor ordinace logopedie v objektu ul. 

Dvořákova 472/1, Hustopeče, kterým se zvyšuje nájemné 

na 500 Kč/m2 ročně. 

Usnesení RM č. 34/39/16: RM schválila záměr výpůjčky části 

pozemku p.č.387/1 o výměře 48 m2 vedeného jako trvalý 

travní porost v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV 

č.10001 za účelem zajištění údržby zeleně. 

Usnesení RM č. 35/39/16: RM schválila uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v 

oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací mezi městem Hustopeče, IČ 00283193, se 

sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, PSČ 693 17 a obcí 

Šakvice, IČ 00283614, se sídlem Šakvice, Hlavní 12, PSČ 

691 67. Za výkon této činnosti je sjednána odměna, která 

bude příjmem rozpočtu města Hustopeče, a to ve výši 

11.500 Kč za každé zahájené správní řízení. Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 36/39/16: RM projednala žádost občanů o 

zřízení dešťové vpusti a úpravu místní komunikace na 

ulici Vinařská a schvaluje zařazení do investic na rok 2017 

komunikaci na ul. Vinařská mezi fi rmou Baloun a fi rmou 

Sorg. Komunikace na ul. Vinařská (Staněk – Alexa) se bude 

řešit po dokončení projektu elektrizace železniční trati 

Hustopeče – Šakvice.

Usnesení RM č. 37/39/16: RM schválila souhlas k PD …, pro-

jektování elektrických zařízení, IČ 10563253, Smetanova 

90/7, Hustopeče, na akci „Zřízení nápojných míst a kabelo-

vé rozvody NN na Dukelském náměstí v Hustopečích“ pro 

potřeby územního řízení u stavebního úřadu. 

Usnesení RM č. 38/39/16: RM schválila obsah ankety na 

současnou podobu a fungování Dukelského náměstí v 

předložené podobě. 

Usnesení RM č. 39/39/16: RM schválila smlouvu o dílo se 

zhotovitelem Partnerství, o.p.s., Údolní 367/33, Brno, 

IČ: 26268817 na provedení odborné analýzy Dukelského 

náměstí a komunikace s veřejností za cenu 196.000,- Kč 

bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 40/39/16: RM schválila Smlouvu o zřízení 

věcného břemene na akci „Hustopeče, Palackého, DP-k.

NN, Tvardek“ realizované na pozemku parcela číslo KN 

147 v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu dle 

geometrického plánu číslo -153/2016 zhotovený fi rmou 

Geodeta Kyjov, spol. s.r.o., za jednorázovou úhradu ve výši 

5.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 41/39/16: RM pověřuje starostku podpisem 

smlouvy o dílo s podnikatelem Čaba Haga, IČ 13880021, 

Gen. Peřiny 1298/16, 693 01 Hustopeče, na zadláždění 

přístupových ploch k hrobům v levé části katolického 

hřbitova za cenu 138.860 Kč bez DPH, dle cenové nabídky 

ze dne 13.04.2016. 

Usnesení RM č. 43/39/16: RM schválila darovací smlouva na 

částku 20.000 Kč mezi městem a manželi …, Okružní …, 

Hustopeče, PSČ 693 01 na úhrada nákladů na navrtávku 

vodovodu na ulici Habánská a částečnou úhradu nákladů 

spojených s vybudováním vodovodu na ulici Habánská. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 44/39/16: RM schválila zrušení zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových 

opatření města Hustopeče“ podle ust. § 84 odst 2 e zákona 

č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů 

Usnesení RM č. 45/39/16: RM schválila novou zadávací 

dokumentaci na veřejnou zakázku – zjednodušené 

podlimitní řízení „Realizace protipovodňových opatření 

města Hustopeče“ 

Usnesení RM č. 48/39/16: RM schválila podání žádosti o 

poskytnutí dotace do výzvy č. 24, vyhlášené Integrovaným 

regionálním operačním programem, na výstavbu přestup-

ních terminálů 

Usnesení RM č. 50/39/16: RM schválila uzavření Smlouvy o 

dílo na projekt „Výstavba přestupního terminálu ve městě 

Hustopeče“ s fi rmou Regionální rozvojová agentura 

Východní Moravy, Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 

45659176 za částku 100.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 52/39/16: RM schválila souhlas s převodem 

rezervačního příkonu 3x25A k RD č. 2, 3, 4, 5 uzavře-

né Smlouvě o připojení RD k distrubuční soustavě č. 

700015364000010 mezi spol. S.O.K. real, a.s., IČ:25345524, 

se sídlem Střítež, Hrotovická-Průmyslová zóna 162 Třebíč 

a spol E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, se sídlem České 

Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49. 

Usnesení RM č. 53/39/16: RM schválila zadávací dokumentaci na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce rozvodů 

MŠ Na Sídlišti“ 

Usnesení RM č. 54/39/16: RM schválila oslovení uchazečů na po-

dání nabídky a prokázání kvalifi kace na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti“ 

1)Buidsteel, s.r.o.; 2)Milan Čukan; 3)Stavika, s.r.o.; 4)JS Abacus, 

s.r.o.; 5)Bytop Gas, s.r.o. 

Usnesení RM č. 56/39/16: RM schválila zadávací dokumentaci 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava uliční fasády 

ZŠ Nádražní“ 

Usnesení RM č. 57/39/16: RM schválila oslovení uchazečů na po-

dání nabídky o prokázání kvalifi kace na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Oprava uliční fasády ZŠ Nádražní“ 

1)Buidsteel, s.r.o.; 2)Milan Čukan; 3)Stavika, s.r.o.; 4)JS Abacus, 

s.r.o.; 5)Soukromá stavební společnost, s.r.o.; 6)Thermopol, 

spol. s r.o. 

Usnesení RM č. 59/39/16: RM schválila dodatek č.1 k nájemní 

smlouvě s Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o,. 

Bratislavská 130/2, Hustopeče, IČ: 24124664 na pronájem 

části pozemku p.č.1185/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, kterým 

se nájemci povolují odpisy na technickém zhodnocení 

pozemku. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 60/39/16: RM schválila zadávací dokumentaci na 

veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi Hustopeče" 

Usnesení RM č. 61/39/16: RM schválila oslovení uchazečů na po-

dání nabídky o prokázání kvalifi kace na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci hřbitovní zdi Hustopeče" 

Usnesení RM č. 63/39/16: RM schválila vyzvat nájemce HALP 

PRINT, spol. s r.o., Šafaříkova 40, 69301 Hustopeče k 

podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na objekt tiskárny 

na pozemku p.č.868/2 v k.ú. Hustopeče u Brna do 30. 5. 

2016 s upozorněním na možnost podání výpovědi z nájmu 

za hrubé porušení smlouvy. Po marném uplynutí lhůty k 

podpisu dodatku vypovědět nájemní smlouvu. Nájemné 

bude vymáháno soudně.

Usnesení RM č. 67/39/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Hustopeče 2017: 

vyjádření potřebnosti sociálních služeb sídlících v ORP 

Hustopeče. Dokument Minimální síť sociálních služeb pro 

ORP Hustopeče 2017: vyjádření potřebnosti sociálních 

služeb sídlících v ORP Hustopeče je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 69/39/16: RM schválila Dodatek č. 1, který 

upravuje přijetí dalšího uživatele bytu č. …, na adrese 

Smetanova …, Hustopeče – paní …, nar. … trvale 

bytem Školní …, Hustopeče. Účinnost dodatku je od data 

1. 6. 2016. Text Dodatku č. 1 je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 70/39/16: RM schválila odpis nedoplatku ve 

výši 8.707,- Kč za elektřinu v bytě č. … na ul. Smetanova 

…, v Hustopečích, dle faktury 000151 ze dne 28.12.2015, 

dlužného nájemného ve výši 968,-Kč, dluhu na službách 

ve výši 734,-Kč a dále dluhu za vyúčtování energií v roce 

2016 a poplatků vzniklé v souvislosti s užíváním bytu č. 

… na ul. Smetanova …, v Hustopečích u …, nar. …, z 

důvodu nemajetnosti a probíhajícího konkursu KSBR 39 

INS 7677/2012-B-40. 

Usnesení RM č. 71/39/16: RM schválila odpis nedoplatku ve 

výši 3.605,-Kč na nájmu včetně nákladů spojených s 

vymalováním pokoje z důvodu hospodárnosti. Dlužník 

… zemřel dne … a nezanechal žádný majetek patřící do 

pozůstalosti. 

Usnesení RM č. 72/39/16: RM bere na vědomí zápis z Komise pro 

územní plánování a rozvoj města ze dne 19.4.2016 týkající 

se návrhu změny č. 1 územního plánu města Hustopeče. 

Usnesení RM č. 76/39/16: RM vzala na vědomí výsledek 

Hustopečského skákání na rok 2016 s výsledkem + 

109.135 Kč. Uspořená částka bude využita na další akce 

organizované organizační složkou MaK.

Usnesení RM č. 77/39/16: RM schválila Základní pravidlo pro 

pořádání HS: 

Ročně na akci Hustopečské skákání město vynaloží fi nanční 

podporu, nepřesahující 300 000 Kč. V případě, že tři po 

sobě jdoucí ročníky HS vykážou vyšší rozdíl mezi příjmy a 

výdaji, než 3 x 300 000 Kč, pak bude vyvoláno jednání na 

úrovni ZM Hustopeče o tom, zda tuto soutěž bude město 

nadále pořádat. 

Usnesení RM č. 78/39/16: RM schválila smlouvu o pronájmu 

veřejného prostranství pro umístění pouťových atrakcí na 

Dukelském náměstí v termínu 9. – 15. 8. 2016 pro …, 

bytem Křepice …, Křepice 691 65, za smluvní nájemné 

10.000 Kč s podmínkou přivezení nových atrakcí oproti 

předchozím letům. 

Usnesení RM č. 82/39/16: RM schválila Navýšení příjmů i výdajů 

rozpočtu města Hustopeče pro MŠ Školní ve výši 929 tis. 

Kč, pro MŠ Na Sídlišti ve výši 391 tis. Kč - bude zahrnuto do 

4. rozpočtového opatření města Hustopeče. 

Usnesení RM č. 85/39/16: RM schválila pořízení nové brány 

do areálu Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37, od 

dodavatele Stafi kr, s.r.o., Hustopeče, za vysoutěženou cenu 

43.500 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 86/39/16: RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě 

o dílo na zhotovení dokumentace „Změna č. 1 územního 

plánu Hustopeče“, s dodavatelem Arch.design, s.r.o., 

Sochorova 3178/23, Brno, IČ 25764314, kterým se zvyšuje 
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Výtvarná kariéra Jana Obšila se začala ubírat 
směrem ke scénografi i, kterou si zamiloval už 
v dětství v Hustopečích. Obšilovy kontakty 
s profesionálním divadlem se rozvíjely 
pozvolna. V roce 1942 zvítězil jeho návrh 
k inscenaci Smetanovy Hubičky v soutěži, 
které se zúčastnil pod jménem neznámé 
Boženy Buchtové. V roce 1943 namaloval 
oponu pro Lidové divadlo v Katolickém domě 
v Moravské Ostravě a jeho scénografi e byla 
pak dále spojena se scénou Státního divadla 
v Ostravě a Slezským divadlem Zdeňka 
Nejedlého v Opavě, pro která vytvořil na tři 
sta návrhů.

Spolupráci s ostravským divadlem Obšil 
zahájil v roce 1946 baletní inscenací Andersen.  
Společně s choreografem Emerichem 
Gabzdylem a dirigentem Vladimírem Brázdou 
odstartovali tímto titulem dlouhodobou 
tvůrčí etapu, na níž se podíleli také režiséři 
Jiří Myron, Jan Pacl, Zdeněk Hofbauer, 
Mojmír Vyoral i Vladislav Hamšík, v opeře pak 
Ilja Hylas. Vedle klasiky se Jan Obšil podílel 
na adaptaci díla soudobých autorů, a to 

opery Rudolfa Karla Smrt kmotřička (1954) 
a Jarmila Burghausera Honza a čert (1954).

V roce 1954 získal Jan Obšil za návrh k opeře 
Richarda Wagnera Bludný Holanďan Cenu 
města Ostravy.

V roce 1960 požádal Jan Obšil o uvolnění 
z funkce šéfa výpravy a jako výtvarník dále 
realizoval pro ostravskou scénu především 
operety. Jedinou inscenací, baletem 
Z pohádky do pohádky, se v roce 1954 zařadil 
i mezi výtvarníky Národního divadla v Praze.

Opavské publikum se s výtvarným 
zpracováním Jana Obšila seznámilo už 
v roce 1945. Z opavských scénografi í patřily 
k nejvýznamnějším tituly Veselohra na mostě 
(1976) Bohuslava Martinů, Eugen Oněgin 
(1976) nebo Prodaná nevěsta (1982).

Obšilova scénografi cká kapitola se uzavřela 
výtvarnou koncepcí inscenace Baletní 
večer, která byla založena na hudbě Felixe 
Mendelsohna-Bartholdyho a Ludwiga van 
Beethovena (1983).

Dvě roviny, lyrické pojetí a realismus, vedly 
Jana Obšila ke spolupráci na klasických → 

KULTURA

Setkání tří umělců, tří výtvarných oborů, 
tří regionů. Setkání sochaře a keramika 
Zdeňka Lindovského z Kunštátu, skláře 
Petra Otřísala mladšího z Nižboru a malíře 
Petra Otřísala staršího ze Zahorčic. Setkání 
– to je název výstavy v městské galerii, 
kterou zahájila slavnostní vernisáž v neděli 
1. května. Hudebně ji doprovodilo jazzové 
trio – Martin Konvička na piano, Peter Korvan 
na kontrabas a Radek Zapadlo na saxofon.

V květnu tak mohly návštěvníky v městské 
galerii zaujmout fi gurální keramická díla, 
která poutala pozornost především plností 
tvarů, ladností a hřejivou barevností 
v hnědém tónu, jejichž autorem byl Zdeněk 
Lindovský. 

„Dělal jsem keramiku ve škole uměleckých 
řemesel v Brně, z toho nějak vzešlo, že 
jsme si s mým kamarádem a spolužákem 
založili v Kunštátě ateliér. Tam jsme se živili 
užitkovou keramikou a po práci jsme si dělali 
svoje autorské práce. Pak jsme museli jít 
pod komunální služby a nakonec jsem šel na 
volnou nohu,“ představil se sochař, který stál 
například u zrodu věhlasného keramického 
jarmarku v Kunštátě. 

Často modeluje třeba hudebníky. Dvanáct 
z nich zdobí lázně Hodonín, další Lindovského 
plastika je pak například v Pivovaru Černá 
hora. Tvoří hlavně na zakázku. V domě 
U Synků však byly k vidění sochy, které si 
zhotovil jen tak pro radost. Výroba jedné 
fi gury trvá měsíc i déle. 

„Vymodeluju ji, rozřežu, vydutím, znovu 
slepím, zaretušuju a pak to musí pomalinku 
schnout. Vypálí se, naglazuje, znovu vypálí. 
A to pokaždé může vypadnout socha z ruky, 
může prasknout v peci nebo cokoliv jiného,“ 
popsal keramik vznik jednoho uměleckého 

kusu. 
Sochy Zdeňka Lindovského doplnily 

abstraktní obrazy Petra Otřísala staršího. 
„Jejich náměty jsou spíše duchovního 
charakteru. Jsou to olejomalby jednak na 
plátně, ale i na papíře,“ představil svá díla 
malíř. 

Obrazy působily na diváka mnohdy až 
mysticky a temně. „Chtěl jsem vyjádřit, jak na 
mě působí pohled z přírody,“ podotkl Otřísal.

Setkání pak doplnil malířův syn – sklář 
Petr Otřísal mladší, jehož díla jsou typická 
povětšinou přísně geometrickými tvary. Na 
hustopečské výstavě byly k vidění jeho hutní 
vázy a sklenice, jehlany nebo skleněné bloky. 
V současné době umělec pracuje v prestižní 
sklárně se stoletou tradicí v Nižboru 
u Berouna. 

„Dělám hutní sklářství, které se potom 
brousí. A ve chvilkách můžu dělat tyhle 
své věci,“ představil svou práci Petr Otřísal 
mladší. 

Výstava Setkání trvala v městské galerii do 
22. května 2016. 

-jal-

Výstava v galerii spojila tři umělce a výtvarné obory

Autoportrét stylizovaný do podoby Bakcha.

Na výstavě v městské galerii byly v květnu 
k vidění sochy, obrazy i skleněné objekty.
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cena díla o 40.300,- Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 87/39/16: RM bere na vědomí výsledek 

vyhodnocení jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu 

Hustopeče a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

podle § 50 stavebního zákona. 

Usnesení RM č. 88/39/16: RM schválila smlouvu o dílo na 

zhotovení „Územní studie - Hustopeče S8“ s Ing. arch. …, 

Ateliér ERA Fixel a Pech, Hudcova 78, 612 00 Brno; s cenou 

za dílo 190 tis. Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 89/39/16: RM bere na vědomí organizaci 

akce Den otevřených dveří – Agrotec dne 21. 5. 2016 za 

spolupořádání Města Hustopeče.

Usnesení RM č. 90/39/16: RM schvaluje souhlas pro … 

s vedlejší pracovní činností v souladu s § 16 odst. 4 zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků.

Usnesení RM č. 91/39/16: RM schvaluje objednávku opravy 

technologie teplé vody na penzionu Žižkova 1 od fi rmy 

Bytop-Gas, s. r. o., Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče za 

nabídkovou cenu 77.014 Kč vč. DPH 

Plná verze zápisu a usnesení rady města 
jsou k nahlédnutí na

www.hustopece-city.cz/mesto-hustopece
/samosprava/usneseni-samospravy/

nebo v Kanceláři tajemníka  
Městského úřadu Hustopeče

Jan Obšil: Návrat domů. 2. část
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Zhruba padesátka milovníků historie 
a vlastivědy se sešla v sobotu 14. května 
v Hustopečích na 47. konferenci vlastivědných 
spolků. Konala se v budově bývalé piaristické 
reálky, kterou navštěvoval Masaryk, dnes 
v budově středního učiliště. Pořádala ji 
Muzejní vlastivědná společnost v Brně 
ve spolupráci s hustopečským muzeem 
a muzejním spolkem. 

„Konference navštěvují lidé z dalekého 
okolí. Besedy a přednášky totiž pořádáme 
po celé jižní Moravě. Dnes jsem tady viděl 
Vyškováky, Brňáky, lidi z Adamova nebo 
Bílovic,“ vysvětlil člen výboru Muzejní 
vlastivědné společnosti Brno Jaroslav 
Šimandl. 

Na programu konference bylo celkem šest 
přednášek a krátce po poledni pak procházka 
po historických památkách města, při které 
účastníci setkání navštívili místa, která 
připomínají Masaryka, kostel nebo náměstí. 

„Vždy připravujeme program, který se 
týká dané lokality. I přednášející se dnes 
víceméně soustředili na místo, kde nyní jsme. 
Zabývali se otázkou konce války, historií 
a vykopávkami bývalého kostela nebo prvními 
Slovanskými novinami v Hustopečích,“ 
informoval Šimandl. 

Konferenci pořádá Muzejní vlastivědná 
společnost v Brně vždy jednou za rok. Příště 
je v plánu setkání v Letonicích na Vyškovsku. 

-jal- 

V Hustopečích se konala 47. konference vlastivědných spolků

Vlastivědné konference se zúčastnilo 
zhruba padesát posluchačů.
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Zhudebněné žalmy, instrumentální skladby 
i další písně z více než čtyřicetileté tvorby 
Slávka Klecandra zazněly na komorním 
koncertě v kapli pod kostelem na Dukelském 
náměstí. Konal se ve středu 18. května 2016. 

„Dnes budu koncertovat bez kapely Oboroh, 
se kterou hraji pod tímto názvem už 27 let. 
A abych nebyl tak sám, přivezl jsem si několik 
kytar,“ představil koncert Klecandr. 

S kapelou Oboroh hraje folk – rock. 
V současné době připravují už 10. album. 
K tomu Klecandr vydal i dvě alba sólová.

„Takže je z čeho vybírat. Jsou tam věci, 
které do kostela patří, i věci naprosto civilní, 
které se mohou hrát úplně kdekoliv,“ podotkl 

k výběru skladeb muzikant. 
Před Oborohem působil Slávek Klecandr 

od roku 1975 v undergroundové kapele Bílé 
světlo, která byla napojená na legendární 
Plastic People of the Universe. V roce 1982 
pak vzniká skupina Prostor, kde je repertoár 
tvořen výhradně Klecandrovými skladbami. 

Nyní žije muzikant ve Vamberku ve 
východních Čechách v podhůří Orlických hor. 
Díky přátelství s děkanem Pavlem Kafkou 
nekoncertoval v Hustopečích poprvé. 

„Byli jsme tady s kapelou už kdysi. 
A sólově jsem tady, myslím, podruhé,“ uzavřel 
Klecandr. 

-jal-

Kostel rozezněl svatodušní kytarový recitál Slávka Klecandra
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titulech a pohádkových námětech, v nichž 
mohl uplatnit svůj smysl pro atmosféru, 
barvy a detaily. Jeho realistická scénografi cká 
interpretace byla velmi působivá, poetická 
a dramatická.  Obšil byl „barokním 
umělcem“, který ctí pojem „krásy“, odmítá 
estetiku ošklivosti či minimalismus. Jeho 
umělecký názor, pohled na svět a tvorbu 
nebyl kalkulem, ani výběrem – jeho volbou 
byla nadčasovost.

Souběžně s prací scénografa se Obšil 
zabýval i vlastní malířskou a kreslířskou 
tvorbou, k čemuž užíval ateliér v Mariánských 
Horách. Tematicky se v jeho tvorbě 
objevují kytice, zátiší, akty, portréty 
i časté autoportréty. Velmi zdařilé jsou 
zvláště jeho kresby s biblickými náměty, 
v nichž mimořádným způsobem dokázal 
zachytit kompozici, perspektivní zkratku 
a plasticitu děje. V sakrálních výjevech je 
patrná značná autorova zainteresovanost, 
související s jeho celoživotní náboženskou 
ukotveností. V tomto ohledu vyniká obraz 
Ostravská madona (1941) – triptych evokující 
podobu středověkého deskového oltáře se 

soudobými postavami. 
Obšilovo církevní umění mělo udivující 

rozsah, zahrnovalo nástěnnou a deskovou 
malbu, vitráže a sgrafi ta, které představovaly 
několik desítek realizací, často vznikajících 
za ztížených, mnohdy konspirativních 
podmínek.

Z Obšilovy oltářní malby a několika 
zpracování Křížové cesty, včetně výjevu ze 
života svatých i drobnější výzdoby, upoutají 
zejména realizace ve městech Hošťálkovice, 
Kravaře, Bohumín, Skřípov, Baška, Hnojník, 
Třebovice, Pustkovec, Kunčičky apod.

Jen s podivem lze sumarizovat Obšilův 
umělecký odkaz a pominout skutečnost, 
s jakými následky vážné choroby se Jan Obšil 
po celý život potýkal. 

Ve svém rodném městě v Hustopečích 
se Obšil zvěčnil dvěma nástěnnými díly: 
monumentální kresbou uhlem (lehce 
kolorovanou), která je umístěna v obřadní síni 
hustopečské radnice a která je symbolickou 
oslavou jižní Moravy; a temperovou malbou 
stěny bývalé Rolnické záložny (dnes České 
spořitelny). Zatímco první dílo je ke zhlédnutí 

dodnes, druhé mělo pohnuté osudy. V roce 
1938 byla malba v Rolnické záložně zabílena, 
aby ji nacisté během okupace nezničili. 
Po válce byla malba obnovena, ale v roce 
1985 došlo v rámci úprav interiéru k jejímu 
zakrytí obložením. Stejný postup malbu stihl 
i při úpravách po roce 2000.  Můžeme jen 
doufat, že někdy v budoucnu dojde k jejímu 
„vysvobození“.  

Ačkoliv Obšilova vazba na Hustopeče nebyla 
po smrti jeho matky Rozálie (v roce 1935) 
už tak bytostná, měl malíř k Hustopečím 
celoživotně vřelý vztah a často se sem 
vracel. Z výstavy, která v Hustopečích poprvé 
představí jeho malířské, scénografi cké 
a církevní umění, by měl určitě velikou radost.  

Výstava je uspořádána ve spolupráci 
s Ostravským muzeem a s rodinou Obšilovou, 
která měla velký zájem o umělecký návrat 
Jana Obšila do Hustopečí a která se bude 
účastnit i slavnostního zahájení.

Výstava potrvá od 26. června do 28. srpna 
2016 v Městském muzeu a galerii Hustopeče.

Soňa Nezhodová, vedoucí Městského muzea 
a galerie Hustopeče

Absolventský koncert ZUŠ
Základní umělecká škola Hustopeče pořádá Absolventský koncert.

 Koncert se uskuteční 10.6.2016 v 18.00 hodin v evangelickém kostele v rámci Noci kostelů. 
Srdečně zveme všechny posluchače.
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Třetí ročník festivalu Májové notování 
se letos poprvé skládal ze dvou částí. 
Začal už v pátek 13. května vpodvečer ve 
společenském domě, kde vystupovali žáci 
základních uměleckých škol z Hustopečí, 
Modry a Benátek nad Jizerou. Koncert byl 
součástí spolupráce mezi partnerskými 
městy. 

„S Modrou spolupracujeme už od roku 1952. 
To znamená, před čtyřmi lety jsme slavili 60. 
výročí družby. Benátky se teď k nám připojily, 
měly družbu s Modrou. A letos začínáme 
novou tradici spolupráce tří škol současně,“ 
informoval ředitel ZUŠ Hustopeče Jaromír 
Benda. 

Domácí měli připravená vystoupení 
početného orchestru. Základní umělecká 
škola z Modry vystoupila s divadelním 
představením Jak šlo vejce do světa a se 
skladbami na kytaru, klavír nebo heligonku. 

„Každé koncertování je přínosem. A když 
je to v rovině družby, která funguje už tolik 
roků, je to vysoká deviza a nadstavba,“ 
pochvalovala si ředitelka ZUŠ Modra Lýdia 
Cibulová. 

Žáci z Benátek nad Jizerou přijeli 

s tanečními vystoupeními na skladby 
Jaroslava Ježka a zahráli na kytaru, klavír 
nebo zobcové fl étny. Delegace ze středních 
Čech se dokonce zdržela až do druhého dne. 
Děti přespaly v rodinách žáků hustopečské 
umělecké školy. 

„V sobotu, pokud nám bude přát počasí, 
vyrazíme na výšlap na rozhlednu. A celý 
hustopečský výlet zakončíme vystoupením 
tanečního oboru na náměstí v rámci 
folklórních slavností,“ přiblížil program žáků 
zástupce ředitelky ZUŠ Benátky nad Jizerou 
Milan Kolář. 

Benátky nad Jizerou tak zahájily druhou 
část Májového notování, která se konala 
v sobotu 14. května na Dukelském náměstí. 

V sobotní části programu vystupovali 

i žáci místní umělecké školy, folklórní 
soubor Bučník z Habovky nebo hustopečský 
Krajcárek, který si připravil pásmo s názvem 
Královnička a chlapci verbuňk. 

Nadšené ohlasy od publika si vysloužil 
folklórní soubor Hanýsek ze Šakvic. 
„Představíme pásmo, kterému říkáme 
Odchod na vojnu,“ zmínil člen souboru 
Štěpán Sigmund. 

Festival završilo vystoupení Hustopečské 
chasy za doprovodu cimbálové muziky, 
vystoupení mužáckého sboru a dechové 
hudby Vacenovjáci. 

Fotogalerie na www.rajce.net,
 uživatel Hulisty. 

-jal-

Na Májovém notování vystoupili žáci ZUŠ i folklórní soubory

Děti z Benátek nad Jizerou v pátek 
zatančily na skladby Jaroslava Ježka.

 V sobotu na Dukelském náměstí vystoupili i ti nejmenší z folklórního souboru Krajcárek 
Hustopeče. 
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Žáci školských zařízení z Hustopečí navštívili 
v úterý 10. května 2016 zábavní vědecký park 
VIDA! science centrum v Brně. Mohli si tak na 
vlastní kůži zažít zemětřesení, zmrazit vlastní 
stín, rozpoutat tornádo, stát se hvězdou 
zpravodajství o počasí, přijít na kloub záhadě 
Bermudského trojúhelníku, zahalit město 

do husté mlhy, vyrobit duhu, měnit tvar 
podmořského dna, otestovat jednoduchý 
dřevěný počítač nebo ledničku na lidský 
pohon, odhalit tajemství 3D kina a vyzkoušet 
mnoho jiných zajímavých exponátů z oblasti 
vědy a techniky.

Petr Fridrich, CVČ Pavučina

Věda a technika na vlastní kůži
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Poslední dubnový večer se slétají 
čarodějnice. V Hustopečích si daly sraz na 
Pavučině. Čekaly tam na ně další pohádkové 
postavy a zábavné čarodějnické úkoly. 
Samozřejmě nechyběl ani oheň a opékání 
špekáčků. Fotogalerie na www.pavucina.
volny-cas.cz.                                                            –jal-

Pálení čarodějnic
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e

ERVEN 2016

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

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

pá  3.6. 19.30 CONCENTUS MORAVIAE – KVARTETO MARTIN ,
   kostel sv. Jana K titele v Kurd jov , p edprodej
   vstupenek v TIC, d m U Synk .
pá 17.6. 19.30 CONCENTUS MORAVIAE – MUCHA QUARTET
   A IVA BITTOVÁ, nádvo í domu U Synk , - vyprodáno

P ipravujeme:
Letní divadelní festival Pod širým nebem

nádvo í domu U Synk , Hustope e
st  13.7.  20.30 NÍZKOTU NÝ ŽIVOT  Vstupné: 130,- K
   DS Smotaná hadice, K enovice.  
   Ochutnávka vín hustope ských vina .
pá  15.7. 20.30 3 VERZE ŽIVOTA  Vstupné: 350,- K
   Divadlo Verze, hrají:  Linda Rybová, Jana Jan ková
   David Pracha , Igor Chmela. Ochutnávka vín
   Vina ství Starý vrch, CM Galán.  
ne  17.7. 18.00 PEKLO S JEŽIBABOU Vstupné: 70,- K
   Divadlo ELF, p edstavení pro d ti.
st  20.7. 20.30 JÍZLIVÝ GLOSÁTOR Vstupné: 130,- K
   DS brat í Mrštík , Boleradice. 
   Hrají: Zbyn k Háder a Ji í Brabec.
   Ochutnávka vín hustope ských vina .
pá  22.7. 20.30 P ESTUPNÍ STANICE? Vstupné: 350,- K
   Hrají: Valérie Zawadská a Lucie Kožinová.  
   Ochutnávka vín Vina ství Jurák a syn, CM Lašár.
Hraje se za každého po así. V cen  vstupenky je skleni ka vína.
P edprodej: TIC Hustope e, Dukelské nám. 23, tel.: 519 412 909. 
Prost ednictvím portál  Ticketstream a SMS ticket. 
Výhodná permanentka pouze 850,- K .

t 29.9. - 1. 10. BUR ÁKOVÉ SLAVNOSTI 2016
   Výhodný p edprodej vstupenek od 1. 6. 2016
   TIC Hustope e, d m U Synk , Dukelské nám. 23
   Prost ednictvím portál  Ticketstream a SMS ticket.
   www.burcakoveslavnosti.cz

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

út  7.6. 8.30 PASOVÁNÍ PRV Á K  NA TENÁ E
  10.00 ZŠ Komenského
út  14.6. 8.30 PASOVÁNÍ PRV Á K  NA TENÁ E
  10.00 ZŠ Nádražní
Mate ské centrum Cipísek: Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

ne 29.5. – 19.6. POKOJ V POKOJI – výstava Martiny Klakové
   a Michala Mikuli e.
ne 26.6. – 28.8. NÁVRAT DOM  – výstava d l akad. malí e Jana
   Obšila (scénogra  e, malba, církevní um ní).

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

út  7.6. 7.00 ZÁJEZD NA ZÁMEK BOJNICE,
   SR, odjezd z AN.
po  20.6. 7.00 ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ MOŠO ,
    Ma arsko, odjezd z AN.

TÁBORÁKTÁBORÁK 
ke konci školního rokuke konci školního roku 

tvrtek  30. 6. 2016 30. 6. 2016 od 16.00
Areál DDM Pavu ina, HUSTOPE EAreál DDM Pavu ina, HUSTOPE E

TÁBORÁKTÁBORÁK 
ke konci školního rokuke konci školního roku

Téma: Olympijské hry Olympijské hry 

tvrtek 30. 6. 201630. 6. 2016
Areál DDM Pavu ina, HUSTOPE EAreál DDM Pavu ina, HUSTOPE E

od 16.00 sout že pro d ti
v 18.00 zapálení ohn

Doprovodný program:Doprovodný program:
Hry a sout že pro d ti, jízda na koních,
skákací kombajn, špeká ky pro d ti zdarma

Školská a kulturní komise ve spolupráci s CV  Pavu ina a spolkem Všehoschopných po ádá

PUTOVÁNÍ KRAJEM ANDRÉ
sobota 25. ervna 2016

Na všech trasách eká návšt vníky bohatý,
zábavný a gastronomický program.

Ochutnávka vín, krajové speciality, otev ené vinné 
sklepy, folklor, rozhledny, sout že...

 www.hustopecsko.net
 info@hustopecsko.net 
        m sto Hustope e

 www.hustopecsko.net
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 6. 6 / 20. 6.
Papír, plast, nápojové kartony: 7. 6.
Bioodpad: 13. 6. / 27. 6.

SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál Technických služeb Hustope e, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druh  odpad .
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

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

SPORT

LETNÍ KOUPALIŠT :
 Po – t  14.00 – 19.00
 Pá  14.00 – 20.00
 So, Ne 11.00 – 20.00

Krytý bazén bude v ervnu otev en jen v p ípad  špatného po así. 
Aktuální informace najdete na www.spozam.cz, 

pop ípad  na tel.: 702 204 601 – 660.

t  16.6. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z nám stí).

pá  10.6. 18.00 NOC KOSTEL  – ve ejnosti se otev ou všechny
   hustope ské svatostánky, jednotlivé církve 
   nabídnou bohatý doprovodný program. Sou ástí je
   absolventský koncert ZUŠ od 18.00 
   v evangelickém kostele.

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

st  8.6. 15.00 LOVCI MAMUT  NA PÁLAV  
   P ednáška Mgr. Martina Nováka, Ph.D. 
   z Archeologického ústavu AV R Brno, p edsálí kina.
st  15.6. 15.00 JUNIALES – p átelské posezení u táboráku,
   hájenka Velké N m ice. 
so  25.6. 7.30 STRÁŽNICE – VELEHRAD – MODRÁ 
   Poznávací zájezd za historií a za p írodou, 
   odjezd od nemocnice a AN.

CYKLISTIKA
so  25.6.  PUTOVÁNÍ KRAJEM ANDRÉ – cykloputování
   krajinou mezi vinohrady p es m sta a obce
   Hustope ska. Možnost volby délky trasy, start
   z autokempu Formanka Hustope e. 
RALLY
pá 17. – 18.6.  AGROTEC RALLY 
   Po ádá Agrotec Hustope e. 
FOTBAL
so  11.6. 9.00 FC Hustope e – Bzenec (Žáci A)
so  11.6. 16.30 FC Hustope e – P ibice (Muži)
ne  12.6. 14.15 FC Hustope e – M. Krumlov (Dorost) 

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

so  11.6. 6.30 PUSTEVNY ANEB CESTOU BOHA RADEGASTA 
   Turistický výlet pro rodi e s d tmi. Nenáro ná 
   trasa Pustevny – Radhoš  – Pustevny (cca 8 km).
   Odjezd z AN Hustope e, poplatek 330,- K /osoba
   (cena s dopravou tam i zp t). Nutné se elektronicky
   p ihlásit. Více info na webu CV  Pavu ina nebo na
   tel.: 608 752 265. 
t 23.6. – 29.6. TÝDEN DIVADEL PRO D TI – XXIV. ro ník, regionální

   p ehlídka divadla pro d ti. P edstavení se budou 
   konat v dopoledních hodinách a jsou ur ená pro 
   školy i ve ejnost. 
t  30.6. 16.00 TÁBORÁK KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 

   Téma: Olympijské hry, sout že pro d ti, jízda na 
   koních, skákací kombajn, špeká ky pro d ti zdarma, 
   zapálení ohn  18.00. Areál DDM Pavu ina, po ádá 
   Školská a kulturní komise ve spolupráci s CV  
   Pavu ina a spolkem Všehoschopných. 

ne  12.6. 9.00 OTEV ENÍ KOUPALIŠT  – vystoupení akvabel,
   skákací hrad, zmrzlina pro d ti zdarma, sout ž 
   o permanentky na letní koupališt . D ti do 15 let
   mají na akci vstup zdarma. Sou asn  se otev e 
   i workoutové h išt  p ed krytým bazénem.

Ceny vstupného
Předprodej
1.6.–31.8.2016  vstupné na 2 dny 100,- Kč

1.9.–29.9.2016  vstupné na 2 dny 150,- Kč

Na místě
30.9.–1.10.2016 vstupné na pátek 100,- Kč

 vstupné na sobotu 150,- Kč

 vstupné na 2 dny 200,- Kč

Zlevněné vstupné:
studenti, důchodci, ZTP, ZTPP

 pátek a sobota   100,- Kč

Děti do 15 let  zdarma

Vstup v historických kostýmech zdarma

Změna programu vyhrazena.

Organizátorem akce je Město Hustopeče.

Předprodej vstupenek:
Město Hustopeče

Turistické informační centrum (Dům u Synků)

Dukelské nám. 23, tel. 519 412 909

Prostřednictvím portálů

Ticketstream a SMS ticket.
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Letošní jaro jsme v našich čtyřech třídách 
přivítali opravdovým zázrakem v přímém 
přenosu. Před našima očima proběhl 

vývojový cyklus Baboček bodlákových. 
Celá přeměna trvala tři týdny a byla pro nás 
skutečným zážitkem. Nádherné motýly jsme 

vypustili do přírody a doufáme, že se s nimi 
ještě setkáme. Možná na ně narazíme v okolí 
dopravního hřiště, kam chodíme procvičovat 
pravidla bezpečného chování na chodníku 
a silnici. Do zážitkového učení o dopravě jsme 
zahrnuli i cestování vlakem - vyrazili jsme na 
výlet hustopečským motoráčkem. Jízdenku 
nám zkontroloval sám pan revizor, svačinu už 
jsme snědli sami. Z tlačítek a různých páček 
v kabině strojvůdce nám šla hlava kolem. 
A že vlak nemá volant, to už teď víme úplně 
všichni!

Kolektiv MŠ Pastelka

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Velkou dubnovou aktivitou na naší MŠ bylo 
slavnostní otevření nové zrekonstruované 
zahrady. Slavnostního „openingu“ se 
účastnila i paní starostka PaeDr. Hana 
Potměšilová. Všem nám popřála v nové 
a krásně vybudované zahradě hodně veselých 
a bezpečných chvil. Celým odpolednem nás 
vtipně provázeli a bavili herci divadla Koráb. 
Do svých aktivit zapojili i rodiče, takže kdo se 
chtěl pobavit, měl jedinečnou příležitost.

Vydařené odpoledne bylo zakončeno 

táborákem. A teď něco k naší zahradě. Je 
v přírodním stylu, děti tak mají kontakt 
s živou i neživou přírodou. Prostor zahrady 
dětem poskytuje neomezené možnosti 
k volné hře, zkoumání a utváří v nich pozitivní 
vztah k životnímu prostředí od nejranějšího 
věku.

Sotva jsme ve čtvrtek 21. 4. 2016 otevřeli 
zahradu, už nás čekal další náročný úkol. 
Začala akce „kulový blesk“ – vyklízení 
a stěhování zadní budovy naší školky, tj. 

modré a zelené třídy. V zadní budově naší 
MŠ totiž probíhá II. fáze rekonstrukce. Kdo 
měl ruce, ten se zapojil. S vydatnou pomocí 
pracovníků městských služeb jsme to zvládli 
za jeden den. Náhradní prostory pro naše 
třídy nám nabídla knihovna a Pavučina. Patří 
jim za to velký dík. No a my se už teď těšíme 
do nových tříd naší školky Pastelky. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Duben na pastelce – radostný ale i hektický

MŠ PASTELKA 

V rámci oslav Dne Země do naší mateřské 
školy přijelo divadlo a ne ledajaké. Bylo to 
Úžasné Divadlo Fyziky neboli ÚDiF. A tak 
dne 25. dubna děti viděly pokusy spojené 
se vzduchem, vodou a ohněm, názorným 
způsobem se dověděly, proč železné lodě 
plují a nepotopí se, jakou sílu má vzduch, 
který nás obklopuje, a na jakém principu 
létají balóny. Na závěr si vyrobily koktejl 
z kečupu, vody a oleje. Tímto pokusem 
zjistily, že se látky nesmíchají, ale poskládají 
se podle své hustoty.

Některé pokusy si mohly také vyzkoušet. 
Cílem vystoupení bylo učit děti sledovat děje 
kolem sebe, klást si otázky a na jejich základě 
pozorovaný jev vysvětlit. Jednalo se o výběr 
jednodušších pokusů, které byly názorné 
a vizuálně atraktivní. Divadlo fyziky bylo 
velmi poučné a děti se zájmem sledovaly vše, 
co se kolem nich dělo.     Kolektiv MŠ U Rybiček

MŠ  U RYBIČEK
Fyzikální show

V rámci Dne otevřených dveří 27. dubna 
navštívili naši předškoláci městský úřad, kde 
mohli vidět práci úředníků a jejich pracoviště. 
Zaměstnanci městského úřadu pro děti 
připravili zajímavý program. Ve studiu 
hustopečské televize si mohly vyzkoušet 
práci před kamerou i s kamerou, prohlédly si 
obřadní síň, na dvoře městského úřadu si pro 
ně pracovníci životního prostředí připravili 
úkoly, které měly prověřit, zda děti ví, jak se 
třídí odpad, na dopravním odboru prokázaly 

své dobré znalosti z dopravní tematiky.
Vrcholem naší návštěvy bylo přijetí dětí 

paní starostkou. Přijala je velmi vlídně, 
povídala si s nimi a dokonce jim postupně 
na chvíli propůjčila své starostovské křeslo. 
V prostorách městského úřadu jsme strávili 
poučné a zábavné dopoledne. Děkujeme 
všem pracovníkům Městského úřadu 
Hustopeče za jeho přípravu.  

Kolektiv MŠ U Rybiček

Děti u paní starostky

Jaro láká děti ze školičky Pastelky ven 
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Každá maminka slaví druhou neděli 
v měsíci květnu svůj svátek – Den matek. 
Při této příležitosti děti z jednotlivých tříd 
MŠ U Rybiček pozvaly v průběhu druhého 
květnového týdne maminky a babičky na 

malou oslavu. Předvedly jim milá vystoupení 
v podobě básniček, písniček a tanečků. Na 
závěr vystoupení děti poděkovaly maminkám 
za jejich starostlivost a péči vlastnoručně 
vyrobenými dárečky.     Kolektiv MŠ U Rybiček 

Poděkování maminkám

V rámci kampaně na podporu bezpečnosti 
dětí zavítali do naší MŠ myšák Bertík a pan 
Bezpečný. Děti si zážitkovou formou prověřily 
své znalosti dopravních značek, zda dobře 

znají, která je pravá a levá strana, společně 
s panem Bezpečným myšákovi vysvětlily, jak 
důležitá je pro cyklisty helma na hlavě.

Závěrem programu si zahrály interaktivní 

paměťovou hru, která upevnila jejich 
vědomosti. Za správné odpovědi získali 
všichni myšáka z refl exní látky.  

Kolektiv MŠ U Rybiček

Předškoláci poznávali značky s myšákem Bertíkem
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ZŠ KOMENSKÉHO

„Haló, haló, co se stalo, kolo se nám 
polámalo. Jaký kolo? Favoritka! Přeletěl 
jsem přes řidítka.“ Našim mladým cyklistům 
se naštěstí nic podobného nestalo. Právě 
naopak. Na dopravní soutěži pořádané 
městem Hustopeče se žáci z Nádražky umístili 
na skvělých místech. Mladší žáci získali místo 
druhé, starší žáci obhájili loňské úspěchy 
a tím i první místo. Děkujeme městu 

Hustopeče za perfektní organizaci a skvěle 
strávené odpoledne. Žáci tak postoupili 
do okresního kola, které se uskutečnilo 
v Mikulově.

Žáci 2.A se zúčastnili vědecké soutěže 
pořadu PokusiQ, které pořádalo centrum 
iQLANDIA Liberec. Úkol byl jasný, podívat 
se na pokus pořadu PokusiQ, vyzkoušet si 
jej, natočit se, poslat záznam a vyhrát. Žáci 
si vybrali pokus s názvem Mléčná duha a 
Balónkový špíz. Všechny podmínky soutěže 
splnili, hlavně tu část, která se týkala výhry. 

Díky hlasovaní na facebooku získali lístky do 
iQLANDIE a iQPARKU, světa vědy a techniky, 
který vás uhrane a nepustí. Díky všem, kteří 
hlasovali.

Nepotřebujeme jen vyhrávat a něco 
dostávat. Rádi také dáváme, v tomto případě 
formou práce. Město Hustopeče opět 
obnovovalo výsadbu mandloňového sadu. 
Nádražka nesměla chybět a také přiložila 
ruku k dílu. Společně žáci různých věkových 
kategorií vysázeli hned 15 stromů.

Kolektiv ZŠ Nádražní

Žáci z Nádražky soutěží a také vyhrávají ZŠ NÁDRAŽNÍ
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Stalo se již každoroční tradicí, že si žáci 2. 
stupně nachystají pod vedením vyučujících 
přírodopisu pro své mladší spolužáky 
zajímavá stanoviště s úkoly. V Dědově sadu 
tak měly děti z prvního stupně možnost 
setkat se s domácími zvířaty, poznávat ptáky 
podle zvuků.       Učily se také správně třídit 
odpad. S panem Turzákem si povídaly o práci 
s včelstvem.

Letošní novinkou byla akce, kterou 
organizoval školní parlament. Některým 
dětem totiž není lhostejné, v jakém prostředí 
se pohybují. Zástupci parlamentu (hlavně ze 
šestých a sedmých tříd) zkontaktovali pana 
Chrastinu z Městských služeb a poprosili ho, 

aby nám určil lokality, které jsou v našem 
městě znečištěné. 

A tak jsme po vzoru akce „Ukliďme Česko“ 
uklízeli Hustopeče a nejbližší okolí. Vybaveni 
gumovými rukavicemi, plastovými pytli 
a pracovním nadšením jsme vyrazili do 
terénu. Naše trasy vedly různými směry: na 
rozhlednu, ulicí Polní k vysílači, kolem areálu 
zemědělského družstva směrem k Uherčicím.

Plastové pytle se plnily různými předměty, 
které někteří spoluobčané vyvážejí za město 
do přírody. Plastové láhve, kusy igelitů, láhve 
od olejů, různých nápojů i papíry byly takřka 
všude. Mezi nejkurióznější nálezy patřily části 
automobilu či žehlička.

Děti měly z výsledků své práce radost a těší 
se na příští rok, aby Den Země oslavily nejen 
procházkou do přírody, ale i pomocí tam, kde 
je potřeba.                                   I. Lutzká, učitelka

Ohlédnutí za Dnem Země
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Před pár dny třída V. A odjela poznávat 
hlavní město, Prahu. Výlet se opravdu podařil, 
děti přijely domů plny dojmů a zážitků. 
V rámci hodin vlastivědy a eTwinningu 
jsme stověžatou královnu prezentovali 
našim slovenským partnerům z Kremnice. 
Protože jsme již protřelými matadory ve 
světě počítačových aplikací a prográmků, 
pro představení Prahy jsme použili aplikace 
thinglink, voki a learningapps. Nic vám tyto 
názvy neříkají? Otevřete si náš TwinSpace 
(http://www.zshuskom.cz/etwinning) a 
uvidíte, jak šikovné máme na škole páťáky. 

P. Sedlářová, učitelka

Otázky pro partnery

Asi 14 dnů usilovala ZŠ Komenského 
o získání téměř 700 000 bodů v aplikace 
„Pomáhej pohybem“ a v pátek 20.5.2016 
dosáhla požadovaný počet bodů a škola tak 
obdrží od společnosti ČEZ částku ve výši 
400 tisíc Kč jako příspěvek na odstranění 
překážek pro případné žáky s tělesným 
postižením.

Děkujeme všem žákům, rodičům a dalším 
příznivcům naší školy za podporu!

Bezbariérovost bude škola řešit v roce 2017 
ve spolupráci se svým zřizovatelem, Městem 
Hustopeče, a výše uvedená částka bude 
velkým přínosem.

Miroslav Patloka, ředitel ZŠ Komenského

Komenda získala 400 tisíc na bezbariérovost
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 V úterý 17.5.2016 se na stadionu TJ 
Lokomotiva Břeclav uskutečnilo okresní 
kolo Sportovních her mládeže pro žáky 
speciálních škol okresu Břeclav. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích a čtyřech disciplínách 
(sprint, hod kriketovým míčkem, skok daleký, 
vytrvalostní běh) v rámci lehkoatletického 
čtyřboje.

     Žáci naší školy se při konkurenci 
břeclavské a mikulovské školy rozhodně 
neztratili. Podařilo se nám vybojovat dílčí 
úspěchy v kategorii mladších dívek (1. místo 
ve skoku dalekém a 3. místo v běhu na 500m 
S. Milisové), i v kategorii mladších chlapců (3. 
místo v běhu na 800m a 2. místo ve sprintu na 
50m D. Nejezchleba).

Nejhodnotnějších výsledků ale dosáhli 
starší chlapci, kteří jednoznačně ovládli 

svoji kategorii a ve všech disciplínách 
obsadili první tři místa. Nejúspěšnějším 
reprezentantem školy se stal D. Klusák, 
který zvítězil ve skoku, sprintu i vytrvalosti 
a s výrazným náskokem zvítězil před našimi 
dalšími reprezentanty, M. Ferkovičem (1. 
místo v hodu a 3x druhé místo) a J. Pilátem (2. 
místo v hodu a 3x 3. místo). Všichni tři budou 
reprezentovat školy břeclavského okresu na 
krajském fi nále SHM v Brně na stadionu TJ 
Moravská Slavia. Doufáme, že i tam se nám 
podaří nějaký ten dílčí úspěch vybojovat.

     Při celkovém součtu bodů v jednotlivých 
disciplínách i kategoriích naše škola 
získala nejvíce bodů a obsadila tak 1. místo 
v hodnocení speciálních škol okresu Břeclav. 
Blahopřejeme! 

R. Bartoněk

I v květnu jsme pokračovali v získávání 
a upevňování vědomostí z environmentální 
výchovy. Po Týdnu Země jsme se zúčastnili 
programu, který nám opět přiblížil naši 
přírodu. Tentokrát jsme měli možnost 
dozvědět se mnoho zajímavostí o zvířatech, 
a to především o ptácích – dravcích. 
V hodinovém povídání, které bylo zaměřeno 

na všechna nej, „hltali“ fascinující informace 
nejen žáci, ale i učitelé. Některé poznatky byly 
totiž překvapením i pro dospěláky. Zjistili 
jsme například, které zvíře na naší planetě 
je nejrychlejší, největší, nejmenší, který 
živočich se dožívá nejvíce let, kdo je největším 
jedlíkem na planetě, ale i který živočich je na 
světě nejošklivější a ještě mnoho dalších nej, 

nad kterými jsme nevěřícně kroutili hlavami. 
Po hodině plné informací jsme se přemístili 
na školní hřiště, kde na nás už čekali dravci. 
I zde jsme měli o zábavu postaráno. Výcvik 
dravců není jednoduchá záležitost, ale pan 
sokolník ji zvládl skvěle a jeho povídání 
i ptáci se nám moc líbili.

Bart
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ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLADravci

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Dne 3. května jsme se my, žáci třídy 1.A 
a 5.C, vydali na exkurzi do Brna na prohlídku 
katedrály svatého Petra a Pavla, krypty pod 
katedrálou a klenotnice, v níž je uložen obraz 
Madony z Veveří.  

 V katedrále nám průvodce barvitě popsal 
historii stavby, její barokní přestavbu, 
modlitebnu, příběhy starých soch a maleb 
a křtitelnici. Poté nás zavedl do krypty 

sloužící ve středověku jako úschovna relikvií 
a později ostatků významných světců, u nichž 
se lidé modlili.  

V klenotnici nám průvodce ukázal nádherný 
obraz Madony z Veveří - cíl naší výpravy. Dílo 
pocházející ze 14. století je zvláštní tím, že 
je vyobrazeno na starém dřevě vyhynulé 
borovice. Na malbě je zvěčněna panna Marie s 
Ježíškem oděným v poloprůhledném rouchu. 

Na obraze dominují barvy znázorňující nebe a 
královskou krev. V pozadí je kříž na zlatavém 
pozadí. 

Po představení Madony jsme měli čas projít 
si klenotnici a prohlédnout si i další zajímavé 
exponáty. Exkurze zde byla ukončena a i přes 
nepřízeň počasí sklidila ohromný úspěch.

 Julie Moškvanová, David Sopoušek, 
studenti kvinty

Výprava za obrazem Madony z Veveří

Studenti Gymnázia T.G. Masaryka spojili 
příjemné s užitečným a po získání grantu 
z JMK na dopravu do ruského Novgorodu 
navštívili s novgorodskými studenty Dětskou 
olympiádu v Moskvě.

K cestování si vybrali pro ně nejlevnější 
variantu – autobus. Všichni se dlouhé cesty 
obávali, strach měli i z devítihodinových 
bezpečnostních přestávek tam i zpět. Ale 
počasí bylo nádherné, a tak měli možnost 
prohlédnout si 2. největší město Litvy Kaunas 
a na zpáteční cestě i hlavní město Vilnius. 
Doprava probíhala bez problémů i díky 
řidičům – p. Chudlaskému a p. Polákovi, kteří 
profesionálně zvládali nejen svoje pracovní 
povinnosti – jízdu a řízení autobusu, ale 
i komunikaci se všemi cestujícími. A tak se 
jim příjemné chování oplácelo i ze strany 

pasažérů a pohoda při cestě tomu opravdu 
nasvědčovala.

Projekt Do světa umožnil společné 
setkání, při kterém se plnil náročný, ale 
velice podnětný program. Celá skupina 
25 českých studentů se rozdělovala svým 
zaměřením. Část z nich jela do Ruska sbírat 
zkušenosti a spolupracovat na krásné 
dramatizaci Exupéryho fi lozofi cké pohádky 
Malý princ, další skupinou byli tanečníci TS 
Lady Stars, kteří divadelnímu představení 
dodávali taneční pasáže a pak šlo o nadšence 
v oblasti vesmíru a hvězd s pracovním názvem 
„hvězdáři“, kteří po společné návštěvě 
Planetária po vzoru Planetária brněnského 
zkoumali ovzduší u nás a v Nižném Novgorodě 
a snažili se tak využít myšlenky brněnského 
projektu s názvem „Jak dýchá naše město“. 

Navzájem se předávaly zkušenosti a také 
všichni vyjeli do Moskvy, kde se TS Lady 
Stars s mladšími herci z divadelního kroužku 
Habaděj zúčastnila Dětské olympiády – 2. 
ročníku GRAND PRIX IFMS. Se svými pěti 
choreografi emi sklidili naši tanečníci velké 
ovace a opravdu v obrovské konkurenci 
ostatních vystupujících přivezli dvě zlaté, 
jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.

Ruští studenti nám ukázali nejen svoje 
rodné město Nižnij Novgorod, ale i Moskvu, 
hlavní město Ruska, na které jsou i díky 
svému vlasteneckému cítění právem pyšni 
a hrdi. Bylo to vskutku něco nádherného! 
A i když probíhaly právě přípravy oslav 
Osvobození - 9. květen a občas byly celé ulice 
a mosty i pro chodce uzavřeny, bylo opravdu 
na co se dívat a co poznávat. →

Gymnazisté díky projektu poznali novgorodské studenty

Okresní kolo SHM 
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CÍRKVE

V sobotu 21. 5. bylo v areálu kostela sv. 
Václava nebývale rušno. Od brzkého rána se 
tu začali scházet dospělí, mládežníci a hlavně 
děti z celého hustopečského děkanátu, 
aby spolu už pošesté prožili každoroční 
setkání – tzv. Děckanádu. Cílem té letošní – 
s názvem „Hokuspokus“ – bylo přijít na kloub 
Ježíšovým zázrakům a zjistit, proč je Pán 
Ježíš vlastně dělal a zda se zázraky dějí i dnes. 

A tak se zhruba 230 malých i velkých 
badatelů pokoušelo znovu a nově objevovat 
biblické zázraky Ježíše Krista. Dále všichni 
zjišťovali, jestli se zázraky objevují i v dnešní 

době a dokonce zkoušeli, jestli nedokáží 
nějaký zázrak udělat i oni sami. Po patnácti 
stanovištích putovalo patnáct skupinek 
nadšenců, které vedl vlajkonoš – vždy 
odborník na slovo vzatý. Každý člen týmu 
byl vyzbrojen zápisníkem a lupou. Badatelé 
se např. pokoušeli chodit po vodě, proměnit 
vodu ve víno, utišit zaklínadlem bouři, 
uzdravit slepého nebo třeba rozmnožit pět 
chlebů a dvě ryby.

Samozřejmě se nic takového ani jednomu 
z nich nepovedlo, ale objevili něco mnohem 
důležitějšího – zázraky všedního dne, které 

často nevnímáme, nevidíme a mnohdy za 
zázraky ani nepovažujeme. Ne každý má 
denně co jíst, má své doktory a léky na 
nemoci, pitnou vodu, rodinu či kamarády. 
Zároveň přítomní odhalili, že existuje spousta 
podvodníků, kteří se nás pokouší přesvědčit 
o tom, že dělají zázraky, a přitom jsou to 
pouhé triky. 

Skvělým příkladem byl profesionální 
kouzelník Šeklin, kterého děti hned v úvodu 
dvakrát poslaly zpět za oponu, protože 
jeho uvítací pozdrav: „Ježišmarjá, vás 
tady ale je!“ nebyl v prostorách kostela to 
„pravé ořechové“. Po úvodní lekci etikety 
okouzloval Šeklin přítomné jedním trikem 
za druhým a také je jeden jednodušší naučil. 
Po hodinovém představení se s ním všichni 
rozloučili potleskem a přesunuli se na mši 
svatou, která byla vrcholem celého setkání. 

Při ní se děkovalo za všechny zázraky, 
které se denně dějí a my je ani nevnímáme. 
V závěru dostali účastníci Děckanády odměny 
a upomínkové předměty na neuvěřitelně 
skvěle a zázračně prožitý den. Poté se 
jednotlivě rozloučili s panem děkanem, 
Pavlem Kafkou, který od 1. 8. 2016 přechází 
na jiné působiště.

Otci Pavlovi, všem pořadatelům, partnerům 
a sponzorům patří velké poděkování. 

Více informací, fotek a videa najdete na 
www.deckanada.cz.

Veronika Nováková, Eliška Brúčková

Zázračnou sobotu si užily děti na Děckanádě
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
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V projektech EU spolupracujeme 
s různými studenty z celé Evropy, byli jsme 
v Portugalsku, Španělsku, Anglii, Chorvatsku, 
Polsku, Litvě, Lotyšsku,… ale moskevské 
setkání bylo nezapomenutelné.

Pozvali jsme ruské studenty k nám a naším 

největším přáním je se znovu do Ruska vrátit. 
Rusové jsou opravdu přátelští a milí lidé! Moc 
se těšíme na další spolupráci. Také nás do 
budoucna láká ještě navázání přátelství se 
studenty z petrohradské oblasti, ale uvidíme, 
co se podaří. 

Děkujeme proto hlavně Jihomoravskému 
kraji za grant, který nám umožnil cestu 
do Ruska podniknout, navázat přátelství 
a plánovat další projekty. 

Věra Komoňová, 
vedoucí TS Lady Stars 

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Svoje zážitky z cesty po Austrálii nám 
přiblížil v besedě na Domově mládeže, při 
SOŠ a SOU Hustopeče, MVDr. Ivo Sobotka. 
Poutavé vyprávění, doplněné promítáním, 
nám ukázalo vzdálenou zemi. Dozvěděli 
jsme se její historii i současnost, viděli jsme 

významná města a unikátní stavby, ale také 
podnebí, přírodu a vzácná zvířata, která 
žijí jenom v Austrálii. Také jsme se mnoho 
dozvěděli o lidech, kteří tam žijí a že je 
Austrálie přátelská a bezpečná země. 

Tímto by chtěl Domov mládeže poděkovat 

panu MVDr. Ivu Sobotkovi za to, že si už 
několikrát našel čas a povyprávěl nám své 
poznatky ze svých cest. 

Boumová Stanislava, vychovatelka

Beseda o Austrálii

Rok utekl jako voda a už se opět loučíme 
s těmi, které jsme si oblíbili a zažívali 
s nimi spousty příjemných chvil, které 
jsme zmapovali do „ pamětní knihy“ plné 
vzpomínek ze života na Domově mládeže. 
Přidali jsme také malou pozornost, která 
jim připomene dny, týdny, měsíce a roky 

strávené mimo svoji rodinu. Bude se nám po 
nich stýskat. Přejeme všem hodně úspěchů 
v další jejich životní etapě. 

Malinková Ludmila, vychovatelka

Loučení na Domově mládeže
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Dnešní příspěvek píšu z Filadelfi e, kde 
zastupuji Českou biblickou společnost na 
světovém kongresu Biblických společností. 
Více jak 400 delegátů zde zastupuje přes 200 
zemí. Je fascinující potkávat se a povídat 
s lidmi z Nepálu, Uruguaye nebo Surinamu. 
Zajímavé jsou také informace o tom, co 
se děje v různých koutech planety. Grafy 
a tabulky ukazují, že se svět mění k nepoznání. 
Dynamika změn dnešní společnosti je 
obrovská a vyžaduje, abychom se zamysleli, 
zda a v čem je nutné změnit i naše myšlení 
a nahlížení na to, co přichází. Už, když jsem 
přijížděl do Filadelfi e, přemýšlel jsem, jak 
vznikaly Spojené státy. Všichni, kdo do této 
země před staletími přijeli, museli něco 
změnit ve svém myšlení, opustit svou zemi, 
své jistoty, to, co znali, a jít do neznáma. Chce 
to často odvahu a dost víry, udělat tento krok. 
Sám si to neumím představit. Mně chybí i můj 
hrnek na kávu, když cestuji. Někdy se zdá, že 
Američané nectí tradice. Jakoby s opuštěním 
Evropy zahodili vše staré. Domy bourají 
a staví bez uzardění. Když hovoří o starém 
domě, tak je to tak 50 let staré. Ale i oni mají 

své tradice a hodnoty. Podařilo se mi navštívit 
národní hřbitov ve Washingtonu, kde jsou 
pochovaní američtí vojáci. Tento hřbitov má 
pro místní nesmírnou hodnotu. Ti, kdo chrání 
jejich svobodu, jsou hodni velké cti. Dokonce 
u hrobu neznámého vojáka stojí nepřetržitě 
stráž. Nejbližší vojenská základna, který má 
tuto službu na starost, ji bere jako věc cti. 
A tak za 70 let nebyla minuta, kdy by opustili 
stanoviště. A to ani za nejhorších bouří 
a vichřic. 

Jako pastor přemýšlím o významu církve 
v dnešní společnosti. Občas slýchám, že 
nám lidé nerozumí, že jsme staromódní 
a nemoderní. A přiznám se, že je to někdy 
velké pokušení zahodit veškerou tradici 
a dělat všechno moderně a pro mladé. Ale ze 
zkušenosti vím, že to také úplně nefunguje. 
Každý z nás máme totiž potřebu být zakotvení 
v určité tradici. Mít jakousi společenskou 
jistotu a stabilitu. Nicméně toužíme dělat 
věci moderně a mluvit současným jazykem. 
Někteří kazatelé a pastoři trvají na tradicích 
a nedovolí žádnou změnu – když to bylo 
dobré pro naše otce, musí to být dobré 

i pro nás. Jednou jsem slyšel citát, co jsou 
poslední slova umírající církve: „Vždycky jsme 
to tak dělali.“ Proto se náš sbor v Hustopečích 
snaží být aktuální. Hledáme aktuální témata, 
kterými můžeme dát najevo, že jsme zde 
pro ty, kdo hledají současné odpovědi nebo 
potřebují aktuální pomoc. Chceme mluvit 
současným jazykem. Na druhé straně 
nechceme opustit tradici, kterou si budovalo 
křesťanství na našem území po mnohá 
staletí. Chceme si vážit těch, kdo vydali své 
životy Božímu dílu a rozvoji naší společnosti. 

To nejtěžší v reálném životě je, najít přesně 
to, co si máme ponechat, a co opustit. 
A když už to najdeme, pak přichází ještě 
těžší okamžik, rozhodnutí to udělat. Zvyk je 
železná košile. Neradi opouštíme, co nás těší 
a rádi se vzdáme toho, co nás tlačí. A často 
správným řešením je udělat to obráceně, 
opustit co nás těší, a vypořádat se s tím, co 
nás tlačí. Modlím se, abychom v tom našli 
moudrost. 

Karel Fridrich, pastor sboru

Co si ponechat a co opustit?

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

O kom, že je řeč? O opomíjené postavě našich 
dějin – o Jeronýmu Pražském. Moc toho 
o něm nevíme, jeho život totiž probíhal a byl 
zastíněn jeho slavnějším, ale velice dobrým 
přítelem Janem Husem. Pokud bychom je 
měli srovnat, tak především Jeroným byl 
fi lozof – Hus byl kněz. Jeroným cestoval 
a přednášel, kde si usmyslel – Hus byl vázán 
povinnostmi kazatele v Betlémské kapli 
a svými učitelskými povinnostmi na Karlově 
univerzitě. Jeroným řečnil – Hus psal (na co 
Hus přišel a hluboce prožil, to uměl Jeroným 
přesvědčivými argumenty a i vlastním 
zápalem zprostředkovat posluchačům, byl 
Husovou hlásnou troubou). Jeroným měl 
titul Mistr ze čtyř evropských univerzit – Hus 
jen z pražské. Jeroným měl pěstěný plnovous 
– Hus se holil.

Jeronýmův život v kostce: Narodil se 
v Praze někdy v letech 1368-70 v měšťanské 
rodině. Roku 1398 získává titul bakaláře na 
Pražské univerzitě. 1399-1401 v Oxfordu 
opisuje Viklefovy spisy a přiváží je Husovi. 
1403 a 1408 podniká dvě cesty do Palestiny 
– do Jeruzaléma a k Božímu hrobu. Mezi 
těmito dvěma náročnými cestami působí 
na univerzitách v Paříži, Kolíně nad Rýnem 
a v Heidelbergu. Odevšad si přivezl titul mistr. 
Čtvrtý titul získal v Praze, psal se rok 1406. 
Byl v diplomatických službách, jeho názory 
i řečnické umění si oblíbil král Václav IV. 
Společně a s dalšími spáchali r. 1409 Dekret 
kutnohorský, o poměru hlasů Čechů a jiných 
národů na pražské univerzitě. 1410 když 
byla na Husa uvalena klatba, jel Jeroným za 

králem Zikmundem do Uher, byl však zatčen 
a po čase propuštěn. O rok později se zase 
nechal Jeroným veřejně slyšet, že není kacíř 
a ani v Čechách se neděje nic, co by odporovalo 
Boží vůli. Tentokrát to bylo na univerzitě ve 

Vídni. Tam byl též uvězněn a měl být souzen, 
uprchl však na Moravu. V nepřítomnosti byl 
tedy exkomunikován - vyloučen z církve. Jako 
zastánce pravdy byl společně s Husem mezi 
hlavními aktéry odpustkových sporů v Praze 
r. 1412. Jako horlivý hledač pravdy podnikl 
(v rámci diplomatické mise) roku 1413 cestu 
na Bílou Rus a Litvu, kde hodlal prozkoumat 
pravoslaví. Skutečnost, že v pravoslavné 

církvi přijímají pod obojí i laici, posílila a snad 
i urychlila snahy českého reformního hnutí.

Jeho život byl dobrodružný až divoký. Bylo 
to dáno jeho zběsilou životní touhou dobrat 
se pravdy a podstaty věcí. Jeho životní krédo 
bylo: „Pohrdati nebezpečím, nepodlehnouti 
ohni, jíti vstříc ranám, vytrhovati z radostné 
a rozhalené hrudi nepřátelské šípy“. Tomu 
druhému bodu ze svého hesla ovšem 
neunikl. Jakmile se dověděl, že jeho druh 
a přítel Jan Hus, je uvězněn v Kostnici, jel za 
ním, aby mu pomohl hájit myšlenky reformy 
církve před kostnickým koncilem. Byl však 
taktéž zatčen, mučen a na nějaký čas zlomen. 
Otřesen Husovou smrtí na hranici odvolal, 
prohlásil pravdu za lež, zřekl se Viklefa 
i Husa. Snad ze strachu, snad z vidiny, že 
živ a svobodný může ještě mnohé pro Boží 
věc a český národ vykonat. To by ale nebyl 
Jeroným, aby u tohoto prohlášení zůstal. Po 
čase věznění žádal opět koncil o slyšení a na 
něm prohlásil, že zřeknutí se Husa a pravdy 
Boží vidí jako svůj nejtěžší životní hřích a že 
pro pravdu je hotov přijmout jakoukoli smrt. 
Byl upálen na stejném místě jako M. Jan Hus 
a to 30. května 1416. 

Byl to velký vlastenec, obrodu národa viděl 
ve vnitřní neposkvrněné víře. Trápilo ho už 
od mládí, že na pražských radnicích sedí 
a rozhoduje víc Němců než Čechů. Jeho 
výrok: „Svatosvatý národ český má být ve své 
zemi hlavou a ne ocasem“ je i po 600 letech 
stále aktuální.

Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru

Dobrodruh, cestovatel, fi losof, buřič
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Poslední dubnový týden se padesátka 
historiků vydala na pomezí Moravy, Čech a 
Rakouska. Naším cílem bylo město Slavonice, 
někdy přezdívané „malá Telč“. Bylo až 
neuvěřitelné počasí – obloha bez mráčků, 
zkrátka ideální den pro výlet. Dopoledne 
jsme strávili s průvodcem na prohlídce města, 
kde jsme obdivovali nádheru historických 
domů obou náměstí zakončenou návštěvou 
muzea, kde jsme si připomněli historii 
města, prohlédli jsme si předměty denního 
užívání či řemeslnické a hospodářské 
nástroje. Zajímavá byla expozice mapující 
archeologický výzkum středověké vesnice 
Pfaff enschlag, na jejímž modelu původního 
vzhledu se podílely děti místní ZŠ.

V odpoledním programu jsme navštívili 
Muzeum 20. století, zde byla k vidění výstroj a 

výzbroj československé armády z uvedeného 
období, sbírka výbavy pro bunkry, dobová 
kancelář úředníka stavební fi rmy budující 
bunkry na Slavonicku v letech 1937 a 1938, 
prvorepubliková kuchyně, výstava kočárků 
a uniforem, železná opona a množství 
předmětů denní potřeby tehdejších civilistů. 

Naše cesta vedla dále do keramické dílny 
v Maříži. Originální keramika je celoživotním 
dílem akademického malíře Kryštofa 
Trubáčka. Byl to on, kdo hýřil nápady, kdo 
vymyslel pověstné mařížské velbloudy, 
ryby, psy, kočky, slony a další zvířata. Každý 
návštěvník si zde může namalovat svůj 
hrnek. K tomu jsme se neodhodlali, ale přes 
rameno jsme sledovali šikovné ruce skupinky 
zahraničních studentů.

Poslední zastávka byla na hájence na 

opačném okraji Slavonic, kde se nachází 
kuriózní muzeum samorostů, které vlastníma 
rukama a s pomocí přírody vybudoval za 
čtyřicet let pan Karel Tůma. Setkání se 
vstřícným a pracovitým člověkem bylo 
příjemným zakončením celého zájezdu. 

–DuP-

Na návštěvě v „malé Telči“
 KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY
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Skupina našich členů se zúčastnila Dne 

otevřených dveří, který organizovalo Město 
Hustopeče. Naší průvodkyní byla paní Naďa 
Prokešová. Nejdříve nás čekalo přivítání 
od paní starostky Hany Potměšilové v její 
kanceláři, zodpovídala na naše otázky, 
odtud jsme šli do nádherné obřadní síně, kde 
mnozí z nás měli svatební obřad před 50ti, 
48 lety, nebo kdykoliv jindy, byly zde mimo 
jiné vystaveny i staré matriky, ve kterých 

se bylo možné dočíst např. o úmrtí rodičů 
prezidenta Masaryka, vítání občánků a další. 
Názorně nám bylo ukázáno třídění odpadků, 
problematika živnostenského odboru, 
životní prostředí, sociální odbor, městská 
policie, vysílací studio HTV, ukázka tvorby HL, 
na závěr v Domě U Synků vinařská expozice. 

Na všech stanovištích se nám pracovníci 
věnovali, seznámili nás s problematikou 
daného oddělení. Bylo to velice zajímavé, 

dostali jsme se do prostor, kde normálně, 
byť jsme z Hustopečí, bychom se nedostali. 
Poděkování patří naší průvodkyni paní 
Prokešové, která všechno s námi absolvovala, 
paní sekretářce Babáčkové za zorganizování 
a všem jednotlivým pracovníkům, kteří se 
nám věnovali. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Prošli jsme si úřad na Dni otevřených dveří

Dne 3. 5. náš autobus směřoval směr 
Kroměříž na výstavu Floria. Výstaviště se 
proměnilo v místo provoněné krásným 
aranžmá z jarních cibulovin. Hlavní expozice 
s názvem Květinová pohádka nás okouzlila 
výjevy z večerníčků. Pohádkové příběhy jsou 
vyzdobeny velkým množstvím aranží mnoha 

kusů narcisů, tulipánů, hyacintů, muškátů 
a petúnií. Nádherné rododendrony, okrasné 
stromy a keře. Viděli jsme Krakonoše, 
Karafi átovy Broučky, Rákosníčka, Vílu 
Amálku, perníkovou chaloupku. Všude jsou 
desítky naaranžovaných řezaných květin - 
lilií, anturií a dalších. Kromě této nádhery lze 

nakoupit přísady, květiny, okrasné stromy 
a keře, ale také i zahradní techniku. A je z čeho 
vybírat. Dobře jsme nakoupili, počasí také 
celkem přálo, tak vládla celková spokojenost.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Na Florii nás okouzlila krása květin

Ve středu 11. května se uskutečnila další 
z výborných přednášek v Klubu historie 
a vlastivědy Hustopečska. Už potřetí 
nám přednášel pan František Jan Teister, 
fráter z Rajhradského kláštera. Jednalo se 
o pokračování tématu o českých knížatech 
a panovnících, vládnoucích na českých 
stolcích. Tentokrát došlo na slavnou 
osobnost, českého krále Přemysla Otakara II., 
přezdívaného Král Železný a Zlatý. Pan Teister 
nám přiblížil velmi srozumitelnou a živou 

formou jeho osobní život, příbuzenské vazby 
s dalšími Přemyslovci, ale především mluvil 
o významných činech za jeho vlády. Byla to 
opět přemíra informací a všichni posluchači 
žasli nad mírou vědomostí našeho lektora. 
On však naši zaslouženou chválu skromně 
odmítá s tím, že cituji: „Není žádný velký 
odborník, jen pouhý venkovský učitel.“ 
Jeho žákům, středoškolským studentům, 
můžeme tak erudovaného přednášejícího 
jen a jen závidět. Proto jsme byli velice 

rádi, že za námi do předsálí hustopečského 
kina zavítal a slíbil, že opět v budoucnu 
přijede přednášet. Vždycky bude mít o čem, 
zejména jeho cestopisné zkušenosti jsou 
zřejmě nevyčerpatelné. František Jan Teister 
má totiž procestovaný skoro celý svět a je 
ochoten se s námi o své poznatky podělit. 
Srdečně mu předem děkujeme a těšíme se 
na další setkávání.

Za Klub historie a vlastivědy Hustopečska 
Iva Štěpánková, kronikářka

Přednáška o českém králi Přemyslu Otakaru II.

www.hustopece.cz
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Ve čtvrtek 5. května se sešly dvě desítky 
členů Svazu tělesně postižených, místní 

organizace Hustopeče v prostorách místní 
makléřské společnosti, zabývající se 
fi nančním poradenstvím, která pro ně 
připravila kurz fi nanční gramotnosti. 

Zkušená lektorka Ing. Lenka Švehlíková 
předala posluchačům praktické rady 
z oblasti pojištění, spoření, úvěrů a tvorby 
rezerv. Mimo jiné upozornila, jak rozpoznat 
dobrého a špatného fi nančního poradce a na 
co si dát pozor. 

„Dotazy a zkušenosti přítomných mě 
utvrdily v přesvědčení, že je vhodné 
připomínat starším lidem, na co si dát 
před podpisem smlouvy pozor a kdy raději 

nepodepsat,“ dodala Švehlíková.
„Lektorka nám například doporučila řídit 

se několika pokyny. Číst drobné písmo, nebát 
se ptát. Pokud nám není poradce sympatický, 
neuzavírat s ním smlouvu. A upozornila, že 
nelze mít jistotu a zároveň vysoký výnos. 
I my, naprostí laici v oblasti fi nančnictví, 
jsme odcházeli spokojení, s pocitem, že 
jsme alespoň trochu porozuměli danému 
tématu. Doufáme, že naše spolupráce 
bude pokračovat i nadále,“ pochvalovala 
si předsedkyně Svazu tělesně postižených 
Bohumila Defeldová.

Veronika Kuklová, M.S. Quatro, -jal-

V sobotu 30. 4. jsme navštívili v Janáčkově 
divadle Brno operetu Polská krev. Příběh je 
o rozmařilém polském hraběti Baranském, 
kterému napraví hlavu i upadající 

hospodářství rázná Helena Zarembová 
v přestrojení za prostou vesnickou 
dívku. Záměna osob, dvě ženy ucházející 
o jednoho muže. To vše s krásnou hudbou se 

známými písněmi. Krásné kostýmy to vše jen 
umocňovaly. Krásný zážitek!

 Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Byli jsme v divadle na operetě

Dne 17. 5. jsme jeli do termálních lázní 
Dunajská Streda ve SR. Lázně prošly 
rekonstrukcí. V areálu se nachází sedm 
bazénů, z toho dva kryté. Celoročně je 
otevřen i tzv. italský bazén se šikmým dnem, 
který je venku, relaxační bazén se sedacími 
lavičkami, horkou léčivou vodou, jejíž teplota 

dosahovala 36oC. Blahodárně působila na 
naše ztuhlé klouby. Krásně se daly rozcvičit. 
I pro milovníky plavání je připraven velký 
plavecký bazén. Také je zde bazén pro děti. 
V bazénech je možné najít masážní chrliče, 
masáže zad a nohou, masážní lavice, masážní 
lehátka, denní perličku, velký vodní hřib, 

jakož i padající vodu - jeskyni.
Nedaleko bazénů jsou stánky s různým 

občerstvením, langoše, pagáčky, nezbytná 
kávička, pivo. Celý pobyt jsme si patřičně 
užili. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Vyrazili jsme do termálů na Slovensko
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HUSTOPEČŠTÍ VINAŘI

Kurz fi nanční gramotnosti pro seniory

Více než osm stovek vzorků vín, zhruba 500 
bílých a 300 červených, mohli návštěvníci 
ochutnávat v sobotu 30. dubna na tradiční 
májové výstavě vín. Český zahrádkářský 
svaz Hustopeče ji pořádal už po třiapadesáté 
a ceny z ní mají pro vinaře pořád hodnotu. 

„Zájem je, jak místních vinařů, tak vinařů 
z okolí. Jediná věc, co mě mrzí je to, že 
málo místních chodí hodnotit, bodovat 
přihlášená vína,“ uvedl předseda Českého 
zahrádkářského svazu Hustopeče Radovan 
Tomeš. 

Degustace a hodnocení vzorků vín se 
konalo o týden dříve 24. dubna za účasti 50 
odborníků a vinařů. „Vína letošního ročníku 
jsou pěkná, ovocitá, voňavá. Já osobně vidím 
jediný problém v červených vínech, kde 
podle mého názoru není vyzrálost taková, 
na kterou jsme byli zvyklí. Bohužel nevím, 
jak dopadne rok 2016, protože letošní mrazy 
nám daly zabrat,“ zhodnotil uplynulou 
vinařskou sezónu Tomeš. 

Degustátoři nakonec rozhodli následovně. 
Šampionem bílých vín se stalo Veltlínské 
zelené hustopečského Vinařství Starý 
vrch. Získalo za něj cenu starostky města. 
A stejné vinařství bralo i cenu místostarosty 

– Hustopečskou kvasinku vinnou za nejlepší 
Veltlínské zelené. 

„Jsme na trhu teprve druhý rok. Začínali 
jsme ročníkem 2014, který nebyl zrovna moc 
podařený, co se týká kvality hroznů. To byl 
náš takový nultý ročník. Ale loňský rok, to byl 
možná ročník desetiletí. A už za něj začínáme 
sbírat ceny,“ shrnul zástupce Vinařství Starý 
vrch Petr Polický. 

Šampionem červených vín se stalo 
Zweigeltrebe Miroslava Pipala z Hlohovce. 
Získal za něj cenu předsedy Českého 
zahrádkářského svazu Hustopeče. Cenu 

předsedy vinařské komise – Hustopečskou 
kvasinku vinnou za nejlepší Frankovku si 
pak odnášelo Vinařství Žákovi z Horních 
Bojanovic. 

Poslední z hlavních cen – cena senátora 
Jana Hajdy za nejlepší kolekci vín putovala 
opět do Hustopečí – vinaři Karlu Otáhalovi. 
Na výstavu vín dal asi 15 vzorků.

„Je to poprvé, co se nám cena za kolekci 
podařila získat. Vždy nám o nějaký bodík 
unikla. Je to pro mě velké ocenění. Beru 
to tak, že vína uspěla a že byla dobrá,“ 
pochvaloval si Otáhal. 

„Celkově je výstava vín od návštěvníků 
hodnocena dobře a věřím, že ti, kteří ji 
letos navštívili, se za námi budou vracet. Ať 
podpoříme Hustopeče – město dobrého vína 
a mandlí,“ usmíval se Tomeš. 

A někteří návštěvníci se opravdu pravidelně 
vracejí, a nejen ti z Hustopečí. Stanislav 
Daněk ze Žďáru nad Sázavou letos navštívil 
májovou výstavu vín už po čtyřicáté osmé. 
A plánuje jezdit nadále. 

Fotogalerie na www.rajce.net,
uživatel Hulisty. 

-jal-

Na májové výstavě vín uspěl Otáhal a vinařství Starý vrch

fo
to

:  
Ja

na
 R

oz
ko

vá

K ochutnání bylo připraveno osm stovek 
vzorků vín.
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Šachová sezóna: Neúspěšný pokus o návrat do ligy
Uplynulá sezóna byla pro dospělé šachisty 

Šachového klubu HPM TEC Hustopeče ve 
znamení neúspěšného pokusu o postup do 
druhé ligy (A družstvo), v případě B družstva 
šlo o marný boj o záchranu v krajském 
přeboru II. třídy. V turnajích jednotlivců bylo 
dosaženo několika zajímavých výsledků 
a hustopečská šachová mládež pokračovala 
ve svém výkonnostním růstu. Taková je 
stručná charakteristika právě skončené 
sezóny 2015-2016. Pojďme se podívat na 
uvedené události podrobněji.

První tým hustopečských šachistů 
nastupoval v Krajském přeboru I. třídy 
v sestavě, která tady mnoho let nebyla. Až 
na jednu výjimku tvořili základní sestavu 
i lavičku náhradníků jen odchovanci našeho 
klubu, rodáci z Hustopečí. A tak se po letech 
v jednom týmu potkali vedle současných 
Hustopečáků také Milan Markovič, který 
bydlí v Praze, Pavel Balšínek, dnes Břeclavák 
a nebo Lukáš Kuchynka, který sice bydlí 
v Hustopečích, ale jeho domovským klubem 
je extraligová Litovel, či zahraniční kluby jako 
Německý Magdeburg, nebo slovenská Modra.

Postupová místa do 2. ligy byla rezervována 
v Jihomoravském krajském přeboru hned 
dvě, bohužel se nám na ně dosáhnout 
nepodařilo. K postupu však bylo velmi blízko. 
Skoro polovinu soutěže Hustopeče vedly 
a ještě dvě kola před koncem byly na druhém, 

postupovém místě. Nečekaná porážka 
našeho týmu v obou posledních zápasech 
s týmy z druhé poloviny tabulky znamenala 
konec nadějím a pád na konečné čtvrté 
místo.

Individuálně se na výsledku podíleli tito 
hráči: Na 1. šachovnici se bez porážky uvedl již 
výše zmiňovaný mistr FIDE Lukáš Kuchynka 
(5,5 bodu z 8 partií) a přes větší množství 
remíz byl i nejlepším hráčem naší základní 
osmičky. Další mistr FIDE Ivan Markovič 
se zpočátku na 2. šachovnici trochu trápil, 
díky lepší druhé polovině soutěže zaostal 
na konci jen bod pod 50% ziskem (4,5/11). 
Dobrého zisku dosáhl na 3. šachovnici Milan 
Markovič (5,5/9), jeho dojíždění na zápasy 
z Prahy musíme také ocenit. Těsně nad 
50% bodů uhrál i Pavel Balšínek (6/11) na 
4. šachovnici, jehož slušný zisk i 100% účast 
na zápasech týmu velmi pomohla. Stejného 
zisku (6/11) dosáhl na 5. šachovnici Jan 
Uhmann, jediný hráč bydlící v Brně, který 
ale s hustopečským týmem za mnoho let už 
„srostl“ a nosí dokonce v áčku pomyslnou 
kapitánskou pásku. Vlastimil Urban na 6. 
šachovnici měl lepší začátek než konec 
a tak nakonec zakotvil přesně na polovině 
možných bodů (5,5/11). Luboš Kuchynka 
měl celkově dobrou sezónu, bohužel jen 
za „A“ tým na 7. šachovnici se mu nedařilo. 
Slibně začal (2,5/3), pak to přestalo „padat“ 
a celkový zisk 4,5/10 je těsně pod hladinou 

50%. Na 8. šachovnici nejčastěji nastoupil 
mezi náhradníky uvedený Dalibor Mlénský, 
který hrál sice jen šestkrát, ale dosáhl zde 
100% bodového zisku (6/6). Radost z tohoto 
skvělého zisku trochu kalí fakt, že hráč 
formátu Dalibora Mlénského by svůj um 
a šachovou sílu jistě stejně dobře prokázal na 
některé z vyšších šachovnic. Do boje zasáhli 
ještě náhradníci Lucie Kuchynková (1/2), 
Ctirad Šedý (0,5/2), Stanislav Jurák (0/2), 
Karel Kočí (0/2), Tomáš Knápek (0/1) a Jiří 
Tesař (0,5/2).

Družstvo Hustopeče „B“ v Krajské 
přeboru II. třídy odehrálo několik dobrých 
zápasů, ale bodovalo v devíti utkáních jen 
dvakrát. Zvítězilo proti Lokomotivě Brno 
„F“ a remizovalo s Moravskou Slavií Brno 
„C“. Podle regulí soutěže sestupujeme do 
Okresního přeboru Břeclavska. Ovšem určitá 
naděje záchrany ještě žije. Protože náš tým 
neskončil poslední, ale 9., předposlední, 
v případě nezájmu některých klubů o postup 
bychom se mohli dostat znovu do hry. Ještě 
se tedy uvidí.

V individuálním hodnocení se nejlépe 
umístil Luboš Kuchynka, hráč na 
3. šachovnici. Se ziskem 6 bodů z 8 partií byl 
jediným naším hráčem, který dosáhl přes 
50%. Přesně poloviny bodů z odehraných 
utkání dosáhl Karel Kočí na 6. šachovnici 
(3/6). Za zmínku stojí ještě výsledky hráčů, 

ŠACHY

RALLY

Český šampionát v motorsportu 
odstartoval na Šumavě, na konci května se 
závodilo v Českém Krumlově a Hustopeče 
budou třetím podnikem českého 
kalendáře. 

Agrotec Petronas rally míří letos už do 
dvanácté sezóny. Závod mezi jihomoravskými 
vinicemi vypukne v pátek 17. června. Letos 
se dokonce podařilo rozšířit startovní pole. 
Poprvé v Hustopečích vyjedou na tratě 
i závodníci v rámci mistrovství Slovenské 
republiky. 

„Už máme potvrzeno, že přijede Škoda 
Motorsport, tovární tým Škodovky. Určitě 
se těšíme na novinku ve startovním poli – 
Václav Pech vyměnil auto a přijede se svým 
Porsche. To bude nové lákadlo pro diváky, 
sledovat tohle auto na trati. A počítám, že 
i ze Slovenska přijede celková špička. Máme 
se na co těšit,“ nalákal organizátor a jezdec 
rally v jedné osobě Martin Rada. 

Posádky čeká během dvou dnů více než 150 
ostrých kilometrů. Diváci se mohou opět těšit 
i na dvě noční RZ. 

„Zachováváme koncept už několik let stejný. 
Chceme rally obohatit o noční rychlostní 
zkoušky. V pátek 17. června odstartujeme po 
19. hodině. A pozor je změna – startujeme 
z Husovy ulice. Druhý den ráno 18. června 
pojedeme klasicky tři vložky na dva průjezdy,“ 
popsal Rada. 

Slavnostní vyhlášení vítězů bude v sobotu 
odpoledne po 15. hodině na Dukelském 
náměstí. Posádky závodních vozů však 

mohou zájemci navštívit i v servisní zóně 
v areálu společnosti Moss nebo přímo na 
tratích.

„Každý rok je na tratích nějaká změna. 
Ještě nejsou venku mapy, tak je nechci moc 
odhalovat. Diváci, co k nám jezdí pravidelně, 
už vědí, kde mají svá krásná místa na 
sledování a ty tam určitě budou i letos,“ 
prozradil organizátor, který také vyrazí na 
trať. 

Martin Rada natrénoval už v Itálii na 
slavné rally Mille Miglia ve městě Brescia. 
Na tradičním historickém závodu startoval 
namísto Rally Monte Carlo, které se nemohl 
zúčastnit kvůli vypršení mezinárodní 
homologace speciálu Alfa Romeo. 

„Domácí závod si nemůžeme nechat ujít. 
Budeme se snažit získat co nejlepší umístění,“ 
uzavřel Rada. 

-jal-

Agrotec Petronas rally vypukne už 17. a 18. června

SPORT

www.hustopece.cz
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Ivan Markovič je po roce opět vítězem v bleskovém šachu 
Okresní přebor jednotlivců v bleskovém 

šachu byl sehrán v sobotu 16. dubna 
2016 v Hustopečích ve školní jídelně ZŠ 
Komenského.

Tento turnaj v blesku zaslouženě vyhrál 
odchovanec hustopečského šachu mistr 
FIDE Ivan Markovič, který získal 11,5 bodu 
ze dvanácti možných. Druhé místo pro 

sebe vybojoval trenér hustopečského 
mládežnického šachu Luboš Kuchynka se 
ziskem deseti bodů. Na třetí příčce se umístil 
další hustopečský šachista Vlastimil Urban s 
devíti body.

Vítěz Ivan Markovič za své vynikající výkony 
a výsledky obdržel fi nanční odměnu ve výši 
okresní dotace 500 Kč.

Nejlepším žákem turnaje se zaslouženě 
stal hustopečský talent královské hry 
gymnaziální student Martin Vaculík, který 
pro sebe obsadil pěkné šesté místo, když 
získal 6,5 bodu ze dvanácti možných. Jeho 
výkony a výsledky byly direktoriátem turnaje 
odměněny fi nančním bonusem ve výši 
startovného 50 Kč. Dokázal remizovat i s FIDE 
mistrem Ivanem Markovičem, celkovým 
vítězem turnaje, a nečekaně porazil Ctirada 
Šedého v partii, která rozhodla o jeho hezkém 
umístění na 6. příčce. 

Prvních sedm míst v tomto turnaji pro sebe 
získali šachisté domácího pořádajícího ŠK 
HPM TEC Hustopeče.

Jiří Lukáš Tesař, hlavní rozhodčí turnaje 
okresního přeboru v bleskovém šachuNa snímku jsou finalisté celého turnaje, zleva FM Ivan Markovič a Luboš Kuchynka. 
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SEEOBRANA

Naučte se bránit. Na letních kurzech sebeobrany pro ženy
Antonín Grůza ve spolupráci 

s hustopečským fi tness centrem pořádá již 
třetí intenzivní kurz sebeobrany pro dívky a 
ženy. Cílem kurzu je naučit základní prvky 
sebeobrany. 

Sebeobrana je sled úkonů, s jejichž pomocí 
se napadený objekt snaží zabránit útočníkovi 
ve způsobení možných tělesných zranění či 
jiných závažných škod.

Teorií a praktickým nácvikem provede 
zkušený licencovaný instruktor bojových 

umění a sportů s dlouholetou praxí v oboru.
Cvičí se v příjemném prostředí moderního 
fi tness centra na Vinařské ulici 1 v Hustopečích. 
Speciální kurz pro dívky a ženy se bude 
konat vždy v pondělí od 17:00 do 19:00
Možnost parkování je přímo na místě.

Pondělí: 04. 07., 11. 07., 18. 07., 25. 07., 
01. 08., 08. 08., 15. 08., 22. 08. 2016.

Celkem 16 hodin
(15 hodin plus jedna hodina zdarma)

Přihlášky do kurzu přijímáme do 
3.7.2016 (počet účastníků je omezen). 
Na konci celého bloku obdrží každá 
adeptka certifi kát o absolvování kurzu. 
Speciální letní cena za celý kurz je 1.500 Kč.

Další informace na tel.: +420 722 665 446 nebo 
na www.fi tnessfreedom.cz.

Antonín Grůza, Asia Budo Center

kteří dosáhli 2,5 bodu: Na 1. šachovnici 
Dalibor Mlénský (2,5/6), na 2. šachovnici 
Vlastimil Urban (2,5/9) a na 4. šachovnici 
Ctirad Šedý (2,5/7).

Hrály se i jiné šachové soutěže, kde jsme 
nebyli úplně bez úspěchu.

V Krajském přeboru družstev v rapid šachu 
obsadilo družstvo ŠK Hustopeče 2. místo.

Okresní přebor jednotlivců v bleskovém 
šachu naši hráči zcela opanovali. Na prvních 
třech místech se umístili Ivan Markovič, 
Luboš Kuchynka a Vlastimil Urban.

Účastnili jsme se i OPEN turnajů. Ivan 
Markovič obsadil 8. místo na velkém 
mezinárodním turnaji v rapid šachu 
v Bratislavě (SVK). Luboš Kuchynka byl 
3. na menším OPEN turnaji v rapid šachu 
v Rajhradě.

Naši hráči se účastnili i několika FIDE OPEN 
turnajů v klasickém šachu. Na medailové 

pozici se umístil pouze Luboš Kuchynka 
ve slovenské Oravici (Západní Tatry), když 
obsadil překvapivé 3. místo (nasazen byl jako 
číslo 12!).

Naše šachová mládež je organizována 
v šachovém kroužku na CVČ Pavučina 
v Hustopečích pod vedením trenéra mládeže 
Luboše Kuchynky. Aktivita mládeže je 
v druhém roce po obnovení Šachového 
kroužku vysoká. V této chvíli je zapojeno 
16 dětí ve věku od 8 do 12 let. V této sezóně 
jsme absolvovali týdenní Mistrovství Moravy 
a Slezska v klasickém šachu v Koutech 
nad Desnou, dvoudenní Krajský přebor 
jednotlivců v klasickém šachu v Brně, dále 
Krajský přebor družstev v rapid šachu 
mladších žáků a sérii krajských turnajů 
mládeže jednotlivců v rapid šachu, které 
se konaly postupně v Brankovicích na 
Vyškovsku, Břeclavi, Brně, Vyškově, Rajhradě 

a Ratíškovicích. Nejlepších výsledků na všech 
turnajích dosahuje Martin Vaculík, velmi 
dobře si vedou i Šimon Šebesta, Matyáš 
Hrádek a Tomáš Gratcl. Všichni tito mladí 
hráči jsou již držiteli osobního koefi cientu 
ELO dospělých pro Českou republiku.

Na závěr bychom mohli konstatovat, že 
nejdůležitější část činnosti Šachového klubu 
Hustopeče, což je příprava mladých hráčů, 
se daří naplňovat. Těžiště členské základny 
našeho klubu totiž dosud tvořili především 
současní a nedávní padesátníci a tak nám 
hrozilo v jistém slova smyslu „vymírání“. Při 
takovém razantním nástupu mladé generace 
se náš klub o svoji budoucnost už určitě 
strachovat nemusí.

Luboš Kuchynka
Předseda Šachového klubu Hustopeče, z.s.
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Hustopeče mají za sebou druhý start 
17. ročníku největšího seriálu závodu 
horských kol Kolo pro život.

Počasí jako na objednávku, tři délky 
tras zvlněnou jihomoravskou krajinou 
i bohatý doprovodný program – to lákalo do 
Hustopečí v sobotu 30. dubna vášnivé cyklisty 
z celé republiky. Celkem se druhého ročníku 
závodu Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA 
AUTO zúčastnilo přes tisíc bikerů a bikerek 
plus několik stovek dětských závodníků. 

Dětští závodníci dostali za odměnu 
skákací hrad i divadlo

Ti nejmladší se vydali na závodní tratě 
v areálu pořádající společnosti hned 
dopoledne. O umístění na medailových 
pozicích bojovali úplní začátečníci i zkušení 
závodníci v šesti věkových kategoriích, včetně 
dětí na odrážedlech.

„Byl to můj úplně první závod. Bohužel jsem 
nedojel páté kolo, protože mě předehnala 
těsně před cílem první závodnice,“ zhodnotil 
závod kategorie 12-13 let Jakub Šprincl 
z Lelekovic. 

Velkým lákadlem byla pro šikovné malé 
bikery možnost nominovat se prostřednictvím 
jednotlivých závodů ČT :D Junior Trophy na 
Mistrovství dětí a mládeže na horských kolech 
v Novém Městě na Moravě. Před startem tak 
mnohdy panovala nervozita.

„Cítím se trošku napjatě, ale doufám, že 
to zvládnu,“ s takovými pocity startovala 
v kategorii 6-7 let Natálie Truhlářová ze 
Znojma. 

Za odměnu se pak děti mohly vyřádit 
na skákacím hradu, mohly si vyzkoušet 
dřevěnou pumptrackovou dráhu 
a připraveno pro ně bylo i divadelní 
vystoupení nebo autogramiáda trojskokanky 
Šárky Kašpárkové.

Centrum města pod náporem cyklistů
Dospělí vyráželi na trať z Dukelského 

náměstí. Vybírat mohli ze tří náročností – 
připravena byla trasa na 50 a 30 kilometrů 
a nezávodní rodinná fi tness jízda na 18 
kilometrů. V jeden den tak mohli sednout 
na kola profíci, amatéři, děti, starší ročníky i 
sváteční cyklisté. 

„Počasí je krásné, tak co nám ještě chybí,“ 
pochvaloval si účastník závodu na 50 km 
Marek Váňa z Jihlavy. 

„Cítím se trošku rozechvěle, je to přece 
jenom první závod sezóny, tak uvidím, jak 
dopadne,“ svěřila se těsně před startem Mirka 
Františková z Prostějova. 

Závod na 50 km startoval od Morového 
sloupu jako první. Zahájili ho starostka města 
Hana Potměšilová a ministr fi nancí Andrej 
Babiš. 

Závodníci museli na trati překonat 
převýšení 1492 metrů. Odměnou jim byly 
výhledy na jarní vinice, ovocné i mandloňové 
sady nebo na Pálavu. 

Vítězem druhého závodu 17. ročníku Kola 
pro život se nakonec stal Pavel Boudný 
z týmu Česká spořitelna Accolade, který 
porazil své pronásledovatele se suverénním 
náskokem. Mezi ženami se pak nejvíce dařilo 
Janě Pichlíkové z Erste Premier Petr Čech 
MTB. 

Na trať vyrazily i rodiny s dětmi
Na startu však bylo těsno i o hodinu později, 

kdy cyklisté vyráželi na třicetikilometrovou 
trasu. 

Jako poslední z Dukelského náměstí 
vyjely rodiny s dětmi a ti, kteří upřednostnili 
nezávodní pojetí cyklistiky. Nejpodstatnější 
část 18 kilometrů dlouhé rodinné fi tness 
jízdy vedla do mandloňových sadů na Starém 
vrchu s možností výstupu na rozhlednu nebo 
po březích hustopečských rybníků. 

Fotogalerie na www.rajce.net,
 uživatel Hulisty. 

Podrobné výsledky z hustopečského 
závodu na www.kolopro.cz. 

-jal-

Cyklisté zaplnili Dukelské náměstí. Vyrazili na závod Kolo pro život

CYKLISTIKA
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Děti se mohly nominovat na Mistrovství dětí
a mládeže na horských kolech.

Z Dukelského náměstí startovaly stovky 
cyklistů.

 Závodníci mohli vybírat ze tří tras. Ta 
nejdelší měřila 50 km a překonat na ní museli 
převýšení 1492 m.

Cyklovýlet do údolí Wachau se vydařil
Centrum volného času Hustopeče 

uspořádalo cyklovýlet do údolí Wachau 
v Rakousku. Bezmála čtyřicet cyklistů urazilo 
během soboty 21. května něco málo přes 50 
kilometrů údolím Wachau po upravených 
dunajských cyklostezkách. Krásné slunečné 
počasí, mírný vítr, kola bez defektů, malebná 
městečka, zelenající se a rašící vinohrady, 
přístupné hrady, zříceniny, kostely a kláštery, 
stylové restaurace a vstřícní lidé - tak lze nyní 
zpětně vzpomenout na vydařený cyklovýlet 
údolím Wachau.

Petr Fridrich, 
ředitel CVČ Pavučina

Cyklisté za sobotu ušlapali více než 50 km po 
dunajských cyklostezkách. → fo
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ATLETIKA

Sbírku pěti stříbrných a tří bronzových 
medailí přivezli mladí hustopečští atleti ze 
závodů v Brně. Tradiční Morenda Kooperativa 
junior mítink přilákal na start několik stovek 
závodníků z Moravy, Čech i Polska a čtrnáct 
závodníků z Hustopečí bylo výrazně vidět.

„Přestože jsme nejeli v nejsilnějším složení 
a kategorii st. žactva jsme nemohli obsadit 
vůbec, s dosaženými výkony a umístěním 
jsme velmi spokojeni. Většina našich 
závodníků si po zimní přípravě překonávala 
své osobní rekordy a někteří nás překvapili 
nejen výkonem, ale i bojovností v závodě,“ 

komentoval výkony hustopečských atletů 
trenér Zbyněk Háder. 

Jeho slova platí zejména o medailistech. 
Jan Tančinec v běhu na 800m ml. přípravky 
srdnatě bojoval na trati a boj o zlato prohrál až 
na pásce o pouhou desetinu sekundy. Agáta 
Šamalíková v nejlepším výkonu sezóny byla 
druhá v kouli ml. žákyň a Karin Krejčiříková 
získala stříbro v dálce st. přípravky v novém 
osobním rekordu 399 cm. 

Tradičně se našim atletům dařilo ve výšce. 
Stříbro vybojovaly Vendula Zemčíková ve 
st. přípravce a Romana Maděřičová mezi 

ml. žákyněmi, bronz pak Vojtěch Prokeš 
a také Marie Bohdálková, která ač jedna 
z nejmenších závodnic si dokázala vylepšit 
osobní rekord o pět centimetrů na 125 cm.

Poslední bronzovou medaili vybojovala ml. 
žákyně Kristina Špačková, která na trati 300m 
stlačila svůj osobák už na 47,96 s.

„Mám radost, že výsledky našich závodníků 
nejsou dílem jednoho nebo dvou talentů, ale 
že se prosazuje více závodníků. Osm medailí 
získalo osm atletů. To svědčí o široké a kvalitní 
základně hustopečské atletiky. Navíc těsně za 
medailemi zůstali a pochvalu zaslouží třeba 
Tereza Petrásková, Martina Galburová, Petr 
Kuchař nebo Marie Vrbová. Ti všichni skončili 
v první desítce,“ pochvaluje si výkony svých 
svěřenců Háder.

A jen pro zajímavost, těch umístění v desítce 
nejlepších posbírali hustopečští atleti přesně 
dvacet čtyři. A to v každé disciplíně startovalo 
třicet a více závodníků. „Sezóna se už rozjela 
naplno. Dosud to byly převážně krosové 
závody, kde si výborně vedli zejména Kristina 
Špačková, Vojta Prokeš a Tereza Petrásková, 
ale teď už dostane přednost dráha. 
V nejbližší době nás čeká okresní přebor, 
druhá kvalifi kace Čokoládové tretry 
a rozběhnou se závody družstev st. žactva 
a Zajícovy ligy,“ prozrazuje nejbližší plány 
atletů Zbyněk Háder. 

-had- 

Atleti přivezli z Brna osm medailí
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BADMINTON

O víkendu 30.4. – 1.5.2016 se konal v Liberci-
Harcově již 24. ročník FALCO cupu – turnaje 
oblastních a klubových družstev staršího 
žactva v badmintonu o putovní Liberecký 
pohár.

Turnaje se zúčastnilo devět smíšených 
družstev z České republiky, která se v sobotu 
mezi sebou utkala ve třech skupinách 
systémem každý s každým. Vítězná družstva 

ze skupin sehrála mezi sebou fi nálová utkání, 
druhá družstva hrála ve skupině o konečné 
4. – 6. místo a třetí družstva ze skupin sehrála 
mezi sebou utkání mezi konečné 7. – 9. 
místo. V každém utkání se hrály dvě dvouhry 
– dvouhra chlapců a dvouhra dívek – a tři 
párové disciplíny – smíšená čtyřhra, čtyřhra 
chlapců a čtyřhra dívek.

Za jižní Moravu na tomto turnaji 

startovala tři družstva a naše 
hráčky Barbora Korábová (JM“A“) a Martina 
Ševčíková (Badminton FSpS MU Brno) byly 
součástí těchto týmů. Družstvo Jižní Morava 
„B“ se umístilo na 8. místě a Badminton 
FSpS MU Brno na 9. místě. Družstvo Jižní 
Morava „A“ ve složení: Tadeáš Brázda (BC 66 
Ivančice), Martin Dostál, Adéla Chadimová 
(oba Badminton FSpS MU Brno) a Barbora 
Korábová (TJ Agrotec Hustopeče) svou 
skupinu vyhrálo, když porazilo družstva 
Praha „B“ 3:2 a Západní Čechy 4:1. Ve fi nálové 
skupině je čekali silní soupeři TJ Sokol 
Polabiny Pardubice a Praha „A“. V zápasech 
nechyběly třísetové bitvy, ale nakonec 
družstvo Jižní Morava „A“ podlehlo oběma 
soupeřům shodně 4:1. I tak se může těšit z 
velkého úspěchu, kdy vybojovalo 3. místo 
a získalo zaslouženě bronzové poháry.

Putovní Liberecký pohár si nakonec odvezlo 
družstvo TJ Sokol Polabiny Pardubice, 
které ve fi nále porazilo družstvo Prahy „A“ 
v poměru 3:1, když o celkovém vítězi rozhodl 
až čtvrtý zápas čtyřhry dívek.

Oddíl badmintonu

Korábová a Ševčíková na turnaji oblastních družstev
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← Barbora Korábová zcela vlevo.
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Palivové dřevo dub, jasan, buk, akát, 
topol, smrk. E-mail: info@logwood.cz
Tel.: 519 345 016, 777 097 002

INZERCE  OBČANSKÁ
• Hledám někoho, kdo by pravidelně 
prováděl polní práce s malotraktorem 
(Terra, Vari a pod.) v menší vinici. Více info 
na tel.:602 708 878

• Prodám motocykl skútr Honda (102 
cm3), stříbrný, 10 let, najeto 13.500 km, 
4-ventilový motor, kufr, přilba, pojistka, 
výborný stav, cena dohodou. 
Tel.: 608 624 658

Prvním vrcholem dráhové venkovní sezóny 
byl pro hustopečské atlety okresní přebor 
žactva a dorostu v Břeclavi v pátek 29. 
dubna. I bez několika nemocných opor se 
jim podařilo získat celkem 20 medailí, z toho 
sedm zlatých.

„S výsledkem jsme velmi spokojeni. 
Odpovídá to úrovni hustopečské atletiky. 
Zejména kategorii mladších žákyň jsme zcela 
ovládli, když jsme z osmi disciplín pět vyhráli 
a celkem zde získali jedenáct medailí, tedy 
více než polovinu všech našich medailových 
úspěchů,“ komentoval výsledek na okresním 
přeboru vedoucí oddílu Zbyněk Háder.

Okresní přebor je vždy šance pro širší špičku 
závodníků a tak do Břeclavi odjela početná 
skupinka třiceti atletů. Z nich hned dvanáct 
získalo medaili a další tucet se alespoň 
v jedné disciplíně umístil do desátého místa. 

Nejúspěšnější hustopečskou závodnicí 
byla mladší žákyně Kristina Špačková, která 
získala dvě zlaté (800m, dálka) a dvě stříbrné 
medaile (60m, 60 m př.). Dařilo se i stejně staré 
Martině Galburové, která získala také dvě 
zlata (60 m př., 300 m) a Vojtěchu Prokešovi, 
který nenašel přemožitele v běhu na 800 m a 
dálce a navíc přidal stříbro ve skoku vysokém. 
Poslední zlatou vybojovala ml. žákyně Adéla 
Stehlíková ve výšce. 

Mezi mladšími žákyněmi získaly zbylé 
medaile Romana Maděřičová (stříbro na 
300 m a bronz na 60 m), Agáta Šamalíková 
(koule) a Marie Vrbová (60 m př.). Mezi 
staršími žákyněmi byla nejúspěšnější Leona 
Zemčíková, která získala také dvě medaile 
(stříbro v běhu na 300 m a bronz v oštěpu). 
Z chlapců získali medaile ještě ml. žák 
Samuel Civile (bronz, koule), st. žák Ondřej 

List (stříbro, koule) a 
dorostenci David Celik 
(bronz, 300 m) a Matyáš Chalupný (bronz, 
výška). 

O den později se v rámci okresního výběru 
staršího žactva představili v 1. kole soutěže 
družstev čtyři naši závodníci. A byli platnými 
členy svých družstev. Ondřej List byl dokonce 
druhým nejlépe bodujícím členem družstva, 
když skončil druhý v běhu na 800 m v novém 
osobním rekordu 2:19,48 min. a třetí v kouli. 
Nový osobní rekord ve výšce 144 cm stačil 
věkem ml. žákyni Adéle Stehlíkové na čtvrté 
místo. Nový osobní rekord zaznamenala 
i Leona Zemčíková na 100m př. (18,55 s.) 
a bodovala i Denisa Stehlíková ve výšce (141 
cm). Obě družstva skončila shodně na třetích 
místech.

-had-

Z okresního přeboru přivezli atleti dvě desítky medailí

Prvním vrcholem dráhové venkovní sezóny 
Jarní kros v Přísnoticích zahájil letošní 
ročník Zajícovy ligy – soutěže atletických 
přípravek a žactva. Hustopečským se na 
rozdíl od loňského roku tento závod podařil 
na výbornou.  Připsali si šest individuálních 
medailí a celkově druhé místo v soutěži 
družstev.

„Loni jsme závod v Přísnoticích trochu 
podcenili a pak už jsme celou sezónu jen 
doháněli vedoucí Oslavany,“ vzpomínal na 
nepovedený loňský závod v Přísnoticích 
vedoucí oddílu Zbyněk Háder. „Letos jsme 
stejnou chybu nechtěli opakovat, a proto 

jsme přijeli v plné sestavě. A vytýčený cíl, tj. 
druhé místo v soutěži družstev, jsme splnili.“ 
Už nejmenší hustopečští atleti ukázali, že 
se atletikou umí bavit. Viktorka Moravcová 
i Stanislav Vrba získali hned na úvod stříbrné 
medaile. Favoritka kategorie st. přípravky 
Vendula Zemčíková potvrdila svou formu 
a svou kategorii vyhrála. V silné konkurenci 
ml. žákyň získala cennou bronzovou příčku 
Kristina Špačková. Individuální úspěchy 
na tratích kolem přísnotického stadionu 
potvrdili dvěma stříbrnými medailemi 
chlapci. Petr Kuchař mezi mladšími a Ondřej 
List mezi staršími žáky s přehledem doběhli 

na druhých místech.
„Od začátku závodů bylo jasné, že o celkové 

vítězství budeme bojovat my a domácí 
Přísnotice. Ty se specializují právě na tyto 
krosové běhy a tak celkově druhé místo 
s jen minimálním odstupem za domácími, 
můžeme hodnotit jako velmi úspěšné. Naše 
síla je především na dráze a tady chceme 
zaútočit na celkově první místo v Zajícově lize. 
Letos nás čekají ještě čtyři závody a věřím, že 
na konci sezóny zvedneme nad hlavou pohár 
pro vítěze,“ optimisticky plánuje trenérka 
žactva Michaela Houdková. 

–had-

Zajícovu ligu zahájili hustopečští druhým místem

Ziskem šesti medailí z Přeboru 
Jihomoravského kraje žactva se mohou 
pochlubit hustopečští atleti. V konkurenci 
nejlepších atletů jihu Moravy předváděli velmi 
dobré výkony, o čemž svědčí i řada nových 
osobních rekordů. Jejich konečná sbírka 
jedné zlaté, dvou stříbrných a tří bronzových 
medailí přitom mohla být podstatně lepší. 
Tentokrát totiž chybělo pověstné štěstíčko.

Tu nejcennější medaili získala ml. žákyně 
Adéla Stehlíková, která vyhrála suverénně 
skok vysoký. Celou soutěží procházela bez 
zaváhání a všechny výšky zdolala na první 
pokus. Vítězný skok předvedla na 141 cm, 
které už žádná z jejích soupeřek nezdolala. 
Poté si nechala nastavit na stojany výšku 145 

cm. Pokusy o nový osobní rekord tentokrát 
nevyšly. Stříbro získal v běhu na 800 m 
starší žák Ondřej List, který se celý závod 
držel v přední skupině a v závěru velmi jistě 
doběhl na druhém místě. Stejnou medaili 
na stejné trati vybojovala i mladší žákyně 
Kristina Špačková. Ta si navíc vylepšila i svůj 
osobní rekord na 2:33,15 min. Špačková pak 
společně se svými kamarádkami Romanou 
Maděřičovou, Martinou Galburovou a Adélou 
Stehlíkovou vybojovaly bronz ve štafetě 
4x60m. Dvě medaile, obě bronzové získal 
také ml. žák Vojtěch Prokeš, který skončil třetí 
ve skoku vysokém a běhu na 800 m.

O letošním krajském mistrovství můžeme 
ale hovořit i jako o trochu smolném pro naše 

atlety. Vždyť šest čtvrtých a čtyři pátá místa 
hovoří za vše. A přitom k medaili chybělo 
někdy opravdu jen kousek štěstí. Romana 
Maděřičová například ztratila medaili 
v běhu na 60m jen o tisícinu vteřiny a Agátu 
Šamalíkovou v kouli odsunula soupeřka 
z medailové pozice v posledním pokusu 
o jediný centimetr. Čtvrté místo získala 
i Galburová na 60m př., Maděřičová ve výšce, 
Prokeš v dálce a List v oštěpu. I přesto bude 
patřit letošní krajské mistrovství mezi ty 
úspěšné. Hustopečští žáci se letos předvedou 
ještě na Mistrovství Moravy a Slezska a přáním 
je nevracet se bez medaile.

-had-

Adéla Stehlíková získala zlato na krajském mistrovství
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■ zahájení výstavby jaro 2016
■ bytový standard na nové- lepší úrovni
■ řízení provozních nákladů ve Vašich rukou!
■ terasy, prostorné balkony, zahrádky!

Pro každého klienta máme připraveno 
mnoho variant financování. Spolupracujeme 

s bankami i s velkými zprostředkovateli 
hypotečních úvěrů a úvěrů 

ze stavebního spoření.
Umíme kombinovat finanční produkty a 

zafinancovat i těžko financovatelné!

Zavolejte a stavte se
 k nám již od 2. 5. 2016. 

Provozní doba dle telefonické domluvy 
a Vašich možností na adrese 
Bratislavská 18, Hustopeče 
( Tržnice Pavlína v 1.patře).

Petr Cicvárek, tel.: 739444139
petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz

Výstavba na Generála Peřiny

KLÍČOVÁ SLUŽBA
• autoklíče s čipem
• bezpečnostní dveře, mříže, trezory...
• široký výběr zámků a vložek
• čalounění dveří, shrnovací dveře
• nouzové otevírání dveří a aut

OTEVÍRACÍ DOBA
po – pá: 8:30 - 12:30 13:00-17:00 hod.
so: 9:00 - 12:00

Mob.:728 553 010e-mail: zamkyvalis@seznam.cz
www.zamky-valis.cz

Shopping Center Břeclav
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RODINNÁ DOVOLENÁ V CHORVATSKU 

B R E L A 

D R V E N I K 

M A K A R S K Á 

cena od 3.050,- Kč/osoba/týden 

www.ck-prikryl-mraz.cz 
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BYTOP – GAS 
spol. s r.o.

Bratislavská 5, 693 01 
Hustopeče u Brna

PŘIJMEME

Nabídky včetně životopisu pošlete na e-mail:
 svobodova@bytop.cz

Kontakt:
 Svatopluk Cabal, tel.: 602 536 453
 Jana Svobodová, tel.: 519 412 060

PRODAVAČE - SKLADNÍKA
Požadujeme: ■ znalost práce na PC

 ■ řidičský průkaz sk. B

 ■ znalost sortimentu výhodou 

 ■ vzdělání tech. směru výhodou

 ■ možnost zkráceného úvazku

 ■ vhodné i pro důchodce

Mgr. Petr KNAP
advokát 

oznamuje  místo provozování 
advokátní praxe na adrese 

Hustopeče, Janáčkova 1

úřední hodiny denně
od 8.00 do 16.00 hod.
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Vzpomínky

Jubilanti za měsíc duben 2016
03.04.1927 Jaroslav Jergl
04.04.1936 Jarmila Kuchynková
06.04.1929 Ivan Kanev
09.04.1936 Jiřina Zechmeisterová
13.04.1932 Marie Kunýtová
22.04.1928 Miloslava Otřísalová
23.04.1931 Emilie Malíková
28.04.1936 Stanislav Pávek
30.04.1929 Květoslava Volejníčková 
30.04.1936 Jindřiška Babáčková

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 19. 5. 2016

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

07.05.2016 Jaroslav Benešovský, Hustopeče
 Monika Demková, Hustopeče

13.05.2016 Štěpán Beran, Sázava
 Michaela Lukešová, Sázava

28.05.2016 Tomáš Lorenc, Břeclav
 Marie Ruberová, Břeclav

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Sňatky

Kdo měl rád,
nezapomene.

Dne 5. 6. 2016 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí mého přítele

pana VLASTIMILA HORÁKA z Hustopečí

Miloslava Klepáčková a Jitka Jankovičová
s rodinou.

Za vzorné a dlouhodobé ošetření děkuji kolektivu zdravotních 
sester z agentury domácí péče pana Luďka Šímy. Umožnily mi 

ošetření v domácím prostředí po dobu mé nemoci, za který jim patří 
velké poděkování. Moc děkuji J. Wetterová,Hustopeče

Poděkování

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje,
 už se k nám nevrátíš, už není naděje. 
Prázdný je domov, smutno je v něm,

 cestička k hřbitovu zůstala jen. 

Dne 21. června vzpomeneme 4. výročí úmrtí 

pana JAROMÍRA KAMENÍKA z Hustopečí 

Stále vzpomíná manželka, syn, dcera
 a sestra  s rodinou. Vše pominulo,

 jen stopa lásky v srdcích zůstala.
 Čas plyne a roky ubíhají,

 však na Vás krásné vzpomínky nám zůstávají. 

Dne 7. května  by náš tatínek, dědeček,

 pan STANISLAV KILIÁN

 oslavil své 82. narozeniny
 a naše maminka, babička,  

paní LUDMILA KILIÁNOVÁ

 by oslavila své 75. narozeniny.  

Na oba s láskou vzpomínají dcery
 Ludmila a Marie s rodinami a syn Radek. 

Co osud vzal, to nevrací, 
i když nám srdce krvácí, to ráno stále bolí,

 zapomenout nám nedovolí…

Dne 17. 3. 2016 tomu byly 4 roky
 co nás navždy opustila naše drahá maminka

paní ANEŽKA KOPULETÁ 

a dne 1. 8. 2016 tomu budou dva roky
 co nás navždy opustil drahý tatínek 

pan FRANTIŠEK KOPULETÝ

S bolestí v srdci vzpomíná dcera Dagmar
 s manželem Janem a vnučky Dagmarka, Jaruška. 

Dne 17. června by se

 paní LUDMILA NOVÁKOVÁ

 dožila 70 let. 

S láskou vzpomínají 
rodina Novákova, Pelouškova a Korábova.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Již 6 roků spíš svůj tichý sen.
Tvůj hlas se ztratil.

Tvůj úsměv vítr s sebou vzal
a nám jen vzpomínky,

žal a bolest v srdci zanechal.

Dne 9. června 2016 vzpomenem 6. výročí úmrtí 
mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka

pana VLASTIMILA ŠALÁŠKA z Hustopečí

a zároveň vzpomeneme 23. července 2016 jeho 
nedožité 81. narozeniny. 

Všem, kteří vzpomenou s námi děkuje
 manželka a děti s rodinami.

Dny plynou, jak tiché řeky proud, jen bolest 
v srdci trvá a nedá zapomenout…

Dne 17. června vzpomeneme 7. výročí úmrtí

pana BOHUSLAVA VOZDECKÉHO

Za tichou vzpomínku děkují manželka
 a dcery s rodinou. 
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